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Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az nem tükrözi sem az uniós 

intézmények, sem az Európa jövőjéről szóló konferencia hivatalos álláspontját. 
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Az Európa jövőjéről szóló konferenciával az Európai 

Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság 

lehetőséget teremtett arra, hogy mind a 27 európai 

uniós tagállam polgárai részt vehessenek az Európa 

előtt álló kihívásokról és Európa prioritásairól 

folytatandó vitában, és ezáltal hozzájárulhassanak a 

jövőálló Európa létrehozásához. A 

konferenciafolyamat részeként 2021. április 19-én 

többnyelvű digitális platformot hoztak létre (a 

továbbiakban: a platform), (futureu.europa.eu), amely 

mindaddig működött, amíg a konferencia munkája 

zajlott. 

A platform a konferencia egyik kulcsfontosságú eleme 

volt, amely minden európai polgár számára 

biztosította a részvétel lehetőségét az EU 24 hivatalos 

nyelvének bármelyikén. A polgárok közzétehették 

ötleteiket, támogathatták mások ötleteit, és 

hozzászólhattak azokhoz. A platform jelentette azt a 

helyet is, ahol bárki megoszthatta a konferencia 

rendezvényeivel kapcsolatos információkat, illetve 

beszámolhatott azok eredményeiről. 

A platformra beérkező minden hozzájárulást 

összegyűjtöttünk és elemeztünk, és az európai polgári 

vitacsoportok, valamint a konferencia plenáris ülése is 

felhasználta azokat a munkájuk során. Eddig három 

időközi jelentést, három tagállami jelentést és egy 

teljes jelentést tettünk közzé, amelyek a platformon 

2022. február 20-ig benyújtott észrevételeket 

ismertették. 

Ez a jelentés a platform 2021. április 19-i 

létrehozásától a konferencia tevékenységének 2022. 

Bevezetés 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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május 9-i befejezéséig a platformra beérkezett 

valamennyi hozzájárulást bemutatja.  

E jelentés olvasásakor szem előtt kell tartani, hogy a 

platformon közzétett hozzájárulások az adott 

hozzászóló véleményét tükrözik, és nem tekinthetők 

az európai polgárok együttes véleményének.  

A jelentés a platformon meghatározott alábbi témák 

szerint csoportosítva jeleníti meg az elemzés 

eredményeit: 

‒ 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 

Az „Egyéb ötletek” kategóriában benyújtott ötletek 

mindegyikét besoroltuk a fenti kilenc téma 

valamelyikéhez, illetve több témához is, amennyiben 

több témán átívelő ötletről van szó.  

Mindegyik témánál megadjuk a benyújtott ötletek és 

jelentésben ismertetett rendezvények tematikus 

klaszterezésének áttekintését, egy olyan 

szövegelemző rendszer segítségével, amely bármely 

nyelven azonosítani képes a hasonló ötletek többszöri 

előfordulását. Az ilyen módon azonosított 

tématerületeket és altémákat az előfordulás 

gyakorisága szerinti sorrendben mutatjuk be, az 

elemző által a szövegelemző rendszer segítségével 

elvégzett értékelés alapján. Az egyes témák elején 

található szövegdoboz példákat tartalmaz az adott 

témáról tartott rendezvényekre, a legutóbbi jelentés 

óta feltöltött új rendezvényekre összpontosítva. A 

platformra 2022. február 20. után beérkezett új 

hozzájárulások tematikus áttekintését az egyes 

témafejezetek végén található szövegdoboz 

tartalmazza. A gondolattérképek minden téma 

esetében vizuálisan megjelenítik a tématerületenként 

és altémánként végzett elemzések tartalmát. 

Módszertani megjegyzés 

E jelentés főként a platformra beérkezett 
hozzájárulások minőségi elemzésére 
összpontosít, a hozzászólók által benyújtott ötletek 
és hozzászólások alapján, hogy széles körű 
áttekintést nyújtson a platformon megjelenő 
tartalomról. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 
kutatócsoport – számítógéppel támogatott 
klaszterező eszköz segítségével – minden egyes 
témán belül elvégezte a javasolt ötletek és a 
rendezvényjelentéssel rendelkező lezárt 
rendezvények manuális szövegszerű elemzését 
és klaszterezését. Ezután elkészítették a közös 
tématerületek és a lehetséges altémák 
összefoglalóját. A tématerületek és altémák 
klaszterelemzésére az előre meghatározott 
témákon belül kerül sor. Ebből eredően a több 
témán átívelő ötletek, illetve a hozzászólók által 
több témához vagy az „Egyéb ötletek” keretében 
benyújtott ötletek többször is megjelenhetnek e 
jelentésben a releváns témákhoz kapcsolódóan. 
Azért választottuk ezt a megközelítést, hogy 
holisztikus áttekintést nyújtsunk a konferencia 
témáinak mindegyikéről.  

A hozzászólók csupán kis része által felvetett 
kérdések is szerepelnek az elemzésben akkor, ha 
a más hozzászólók által benyújtottakhoz képest új 
nézőpontot jelenítenek meg. A cél az, hogy a 
jelentés általános áttekintést nyújtson a platformon 
jelenleg javasolt ötletek széles köréről és 
sokféleségéről, ahelyett, hogy a mennyiségi 
elemekre összpontosítana. Mindazonáltal a 
gyakran visszatérő, illetve nagy támogatást vagy 
sok hozzászólást kapott tématerületek, altémák és 
ötletek is megjelennek a jelentés szövegében, 
mivel azok tükrözik a platformon folyó viták 
jelenlegi helyzetét, többek között azt, hogy egyes 
kérdések esetében számottevő érdeklődés vagy 
vita tapasztalható-e. Ezek az elemek szolgálnak 
iránymutatásul az e jelentésben szereplő témák 
bemutatásának sorrendjéhez is.  

Ezenkívül mennyiségi elemek (az ötletek, 
hozzászólások, támogatások és rendezvények 
száma) is helyet kapnak a hozzájárulások 
áttekintésében, valamint az aktuálisan leginkább 
támogatott és legtöbb hozzászólással rendelkező 
ötleteknek az I. mellékletben szereplő, témák 
szerinti jegyzékében is. 

Megjegyzendő, hogy az e jelentésben közölt 
elemzésben a „hozzájárulás” ötletek, 
hozzászólások és rendezvényekről szóló 
jelentések kombinációját jelenti. 

A módszertani megközelítésre vonatkozó további 

információk a II. mellékletben találhatók. 
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Ez a jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia 

többnyelvű digitális platformján az annak elindításától 

a 2022. május 9-ig tartó időszakban lezajlott 

tevékenységeket foglalja össze. 

Ebben az időszakban a platformra – mind a tíz témát 

összevetve – 48 530 hozzájárulást nyújtottak be, ami 

18 955 ötletet, 22 570 hozzászólást és 7 005 

rendezvényt foglal magában. 

2022. február 21. és május 9. között 4 796 új 

hozzájárulás érkezett a platformra. Ezen új 

hozzájárulások többsége az egyes témákon belül 

meglévő tématerületekre és altémákra reagál, és nem 

befolyásolja a tématerületeknek az előfordulás 

gyakoriságától függően kialakult sorrendjét.  

Az Ukrajna elleni orosz agresszív háború 2022. 

február 24-i kezdete több új altéma létrejöttéhez 

vezetett a különböző témákon belül, például „Az EU a 

világban” témán belül megjelentek az EU-nak a 

konfliktusba való fokozottabb beavatkozására irányuló 

felhívások, valamint az „Erősebb gazdaság, 

társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témájában 

az uniós energiafüggetlenség  elérésére irányuló 

javaslatok. 

 

 

 

Összefoglaló  
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Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem 

A hozzászólók aggódnak az éghajlatváltozás és 

annak hatásai, valamint számos egyéb környezeti 

kihívás miatt. A leggyakrabban érintett tématerületek 

a kibocsátással és a megújuló energiával 

kapcsolatosak. A hozzászólók általánosságban 

amellett érvelnek, hogy az EU és a kormányok 

azonnali, konkrét intézkedésekkel gyorsítsák fel a zöld 

átállást, és számos javaslatot tesznek, például a 

környezetbarátabb energiatermelés és közlekedés 

előmozdítását, a fogyasztási minták megváltoztatását, 

a fenntarthatóbb mezőgazdaságot, a biológiai 

sokféleség előmozdítását és a szennyezés 

megállítását illetően. Emellett hangsúlyozzák az 

oktatás és az uniós szintű kommunikáció fontosságát, 

és erre vonatkozó kezdeményezéseket is javasolnak. 

Néhány hozzászóló felvetette a társadalmi 

igazságosság kérdését is az éghajlat-politika 

összefüggésében. Az ötleteket tematikusan az 

alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

‒ Átfogó felhívás fogalmazódik meg a 

kormányok és az EU felé arra irányulóan, 

hogy egy erőteljesebb európai 

környezetvédelmi politika révén tegyenek 

azonnali lépéseket az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem érdekében. A hozzászólók számos 

javaslatot tettek a kibocsátások kezelésére, 

és megvitatták a bevált gyakorlatokat, 

valamint a zöld átállás felgyorsításának 

módjait, illetve az európai zöld megállapodás 

helyi és regionális szintű végrehajtását. 

‒ Az energia tématerületén belül a hozzászólók 

erőteljesen támogatják egyrészről azt, hogy 

mind a háztartások, mind a kis- és 

középvállalkozások használjanak nagyobb 

arányban megújuló energiaforrásokat, 

másrészről azt, hogy az alternatív 

energiaforrásokkal kapcsolatos kutatás és 

innováció révén fokozzuk az energiaellátás 

diverzifikálását. Néhány hozzászóló azonban 

felhívta a figyelmet a lakosság általi elfogadás 

kérdésére, a nukleáris energiával 

kapcsolatban pedig éles vita alakult ki. 

‒ A résztvevők olyan intézkedéseket 

szorgalmaznak, amelyek ösztönzik az 

alternatív, környezetbarát közlekedési 

eszközök fejlesztését és használatát; ennek 

megfelelően különböző javaslatokat tesznek a 

tömegközlekedés használatának 

ösztönzésére, továbbá az alternatív 

közlekedési megoldásokkal kapcsolatos 

kutatás és beruházások fokozását 

szorgalmazzák. 

‒ A fogyasztás tématerületén belül a 

hozzászólók a hulladékkal és az 

élelmiszerpazarlással kapcsolatos, valamint 

az újrahasznosítást és a körforgásos 

gazdaságot előmozdító, erőteljesebb 

intézkedéseket sürgetnek, mind a gyártók, 

mind a fogyasztók vonatkozásában. Emellett 

intézkedéseket tartanak szükségesnek a 

fenntarthatóbb fogyasztás előmozdítására 

számos ágazatban, a turizmustól a 

divatágazaton át az elektronikai 

berendezésekig. A hozzászólók emellett 

aggódnak a digitális átálláshoz kapcsolódó 

környezeti terhelés miatt, ideértve például a 

kriptovaluták bevezetését. 

‒ A biológiai sokféleség és az állatjólét 

előmozdítására, valamint az újraerdősítésre, 

az erdőirtás megállítására, a veszélyeztetett 

fajok védelmére és a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos kutatási létesítmények 

bővítésére irányuló felhívásokat is találunk a 

platformon. 

‒ A mezőgazdaság tématerületén belül fontos 

altéma a növényvédőszer-használat 

megszüntetésének sürgetése, általában 

pedig a környezetbarátabb mezőgazdasági 

gyakorlatok bevezetése. A 

környezetvédelemmel kapcsolatban felvetett 

további ötletekben a hozzászólók olyan 

intézkedéseket szorgalmaznak, amelyek 

előmozdítják a helyi gazdálkodást, a biológiai 

sokféleséget, a vegetáriánus és a vegán 

étrendet, valamint méltányos árakat 

biztosítanak a gazdálkodók számára. 

‒ A hozzájárulások a környezeti terhelés 

forrásának tekintett szennyezés elleni 

küzdelmet szolgáló eszközöket és 
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intézkedéseket is javasolnak. A hozzászólók 

megoldásokat javasolnak a vízszennyezés, a 

fényszennyezés, valamint a műanyagok 

szennyező használata elleni küzdelem 

területén is, így többek között szorgalmazzák 

az egyszer használatos műanyagtermékek 

tilalmát. 

‒ A javaslatok között szerepel a nem 

környezetbarát támogatások – például a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott, illetve a 

káros halászati támogatások – 

megszüntetése, valamint a magatartásbeli 

változás ösztönzését és a fenntartható 

fogyasztás előmozdítását célzó 

adóintézkedések, például fenntarthatósági 

adó bevezetése. 

‒ A hozzászólók fokozott erőfeszítéseket 

tartanak szükségesnek annak érdekében, 

hogy jobb tájékoztatás, oktatás és 

kommunikáció révén el lehessen érni a 

hozzáállás és a viselkedés megváltoztatását. 

‒ Az energiaárak közelmúltbeli emelkedésével 

és az EU-nak az orosz gáz- és kőolajellátástól 

való egyre problematikusabb függőségével 

kapcsolatban több hozzászóló a megújuló 

energiaforrásokra való átállás felgyorsítását 

kéri, amely előmozdítaná a tudatosabb 

energiafogyasztást, valamint támogatná az 

EU energiafüggetlenségét; 

‒ Egy külön tématerület foglalkozik a 

lakhatással és az építőiparral: e 

tématerülethez a fenntartható lakhatással, a 

környezetbarát építőanyagokkal és az „új 

európai Bauhaus” kezdeményezéssel 

kapcsolatos ötletek tartoznak. 

‒ A hozzászólók a „digitális átalakulás” 

témakörében megvitatták a digitalizáció és az 

éghajlatváltozás közötti kölcsönhatást. 

Egészségügy 

Az egészségügy témája a tématerületek széles körét 

öleli fel. A leggyakrabban szorgalmazott téma – a 

Covid19-világjárvány tapasztalatai és mélyreható 

következményei miatt is –, hogy Unió-szerte egyenlő 

hozzáférést kell biztosítani a minőségi egészségügyi 

ellátáshoz; az erre vonatkozó ötletek szerint a 

tagállamok között fokozottabb együttműködésre, 

nagyobb fokú harmonizációra és integrációra van 

szükség, ami megvalósítható például az ellátásra 

vonatkozó uniós szintű minőségi előírások 

bevezetése révén. A hozzászólók szükségesnek 

tartják a gyógyszerészeti kutatások és beruházások 

növelését is, továbbá számos ötletet javasoltak a 

népegészségügyi helyzet általánosságban történő 

javítására vonatkozóan. A fő tématerületek az 

alábbiak: 

‒ A megfizethető és magas színvonalú 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

mindenki számára történő biztosítását célzó 

intézkedések, különösen a mentális 

egészségügyi ellátás terén. A javaslatok 

között szerepel többek között egy átfogó 

európai egészségbiztosítási rendszer 

létrehozása az ellátás megfizethetőségének 

biztosítása érdekében. 

‒ Fokozott együttműködés és integráció, 

megerősített uniós egészségügyi 

ellátórendszer, sőt akár az EU hatáskörének 

bővítése közegészségügyi kérdésekben. 

‒ Integrált stratégiák a közös uniós 

egészségügyi kihívások – például a 

daganatos betegségek, a mentális egészség, 

az öngyilkosságok megelőzése, a ritka 

betegségek stb. – vonatkozásában. 

‒ Források és intézkedések az 

egészségtudatosság, az egészséges életmód 

és étrend előmozdítása érdekében, ideértve a 

mentális egészséget, valamint különböző 

intézkedések az egészségtelen termékek, 

például a dohánytermékek fogyasztásától 

való elrettentés érdekében. A résztvevők 

szorgalmazzák, hogy az EU számos 

megelőző egészségügyi intézkedésen 

keresztül növelje az e területre fordított 

forrásokat. 

‒ Az uniós szinten koordinált innováció és 

beruházás szükségessége az egészségügyi 

kutatásban, különösen az Unió idősödő 

demográfiai profiljával összefüggésben. 
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‒ A gyógyászati megközelítések tématerületén 

megvitatott ötletek között szerepel a palliatív 

kezelések és a terminális gondozás kérdése, 

a természetes gyógymódok 

orvostudományba való integrálása, illetve az 

orvoslás holisztikusabb megközelítése. 

‒ Az elmúlt évtizedek fokozódó 

digitalizációjához kapcsolódó lehetőségek és 

egészségügyi veszélyek; a lehetőségeket 

illetően a hozzászólók többek között az 

európai e-egészségügyi rendszerek 

integrációját, a veszélyeket illetően pedig a 

digitális függőség kockázatát vitatták meg. 

‒ A Covid19-világjárvány hatásainak vizsgálata, 

ideértve a válaszintézkedések – mint például 

a digitális Covid-igazolvány – vizsgálatát, az 

egészségügyi dolgozók munkájának újbóli 

értékelését, valamint a jövőbeli 

világjárványokra való felkészülés és az 

ellenük való küzdelem érdekében levonandó 

tanulságokat. 

‒ Az e témában megvitatott, kisebb 

jelentőségűnek mutatkozó tématerületek a 

szexuális és reprodukciós egészséggel 

kapcsolatos intézkedések, mint például a 

menstruációs szegénység elleni küzdelem, a 

szexuális nevelés és az abortuszhoz való jog, 

valamint a daganatos betegek ellátása, 

különös tekintettel a megelőzés, a korai 

diagnosztika és az erőforrások Unió-szerte 

történő egyesítése összefüggésében. 

Erősebb gazdaság, 
társadalmi 
igazságosság  
és foglalkoztatás 

E témán belül gyakran megvitatott tématerület, hogy 

Európának befogadóbbá és társadalmilag 

igazságosabbá kell válnia, különösen a Covid19-

világjárvány kontextusában. Az e témához kapcsolódó 

hozzájárulások között sokféle javaslat szerepel az EU 

gazdasági növekedésének ösztönzésére 

vonatkozóan: például a kutatás és az innováció 

előmozdítása, az egységes piac további erősítése, 

valamint a kis- és középvállalkozások és a stratégiai 

ágazatok támogatására irányuló különböző 

intézkedések. Továbbá a hozzászólók véleménye 

szerint a népesség különböző csoportjainak – főként 

a leginkább hátrányos helyzetű csoportoknak – a 

jólléte kulcsfontosságú az EU sikeres működése és a 

további növekedés szempontjából. Az e témában 

megvitatott legjelentősebb tématerületek az alábbiak: 

‒ A befogadóbb, társadalmilag igazságos 

Európa létrehozására irányuló javaslatok a 

szociális jogok európai pillérével 

összhangban, így például szociális védelmi 

intézkedések, a nemek közötti bérszakadék 

megszüntetése, a szegénység csökkentésére 

irányuló intézkedések, a nemek közötti 

egyenlőség, a fogyatékossággal élő 

személyek jogai, LMBTIQ-jogok és -

képviselet. Ami a konkrétan megvitatott 

ötleteket illeti, a hozzászólók megvitatták a 

szociális biztonság egységes uniós 

megközelítését, a nemi kvóták bevezetését a 

vezető testületekben, valamint egy a 

társadalmi igazságosságot mérő index 

bevezetését; 

‒ Gazdasági helyreállítás, ideértve az Unión 

belüli növekvő államadóssággal kapcsolatos 

aggodalmakat, az Európai Központi Bank 

szerepével kapcsolatos viták, felhívás a 

Stabilitási és Növekedési Paktum 

felülvizsgálatára és a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz bővítésére, 

valamint sokféle javaslat a helyi termelés és a 

helyi fogyasztás támogatására a belső piac és 

az uniós gazdaság serkentése érdekében. Az 

Ukrajna elleni orosz agresszív háborúra adott 

stratégiai válaszok által kiváltott közelmúltbeli 

energiaválság következtében felszólítás a 

stratégiai energetikai autonómia fokozására; 

‒ A munkahelyteremtés ösztönzése az 

innovációba, az oktatásba, a digitalizációba, a 

kutatásba és fejlesztésbe való beruházás, 

valamint a zöld gazdaság létrehozása révén. 

Különös hangsúlyt kapott a kis- és 

középvállalkozások támogatása, tekintve, 

hogy ezek jelentik az innováció hajtóerejét. 
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Emellett több hozzászóló is foglalkozott a 

vidéki térségekben rejlő gazdasági innovációs 

potenciállal, és a vidéki területek 

elnéptelenedésének megakadályozását célzó 

intézkedésekre vagy a mezőgazdasági 

ágazat általános támogatására, különösen a 

fiatal mezőgazdasági termelők ösztönzésére 

szólítottak fel. 

‒ A hozzászólók úgy vélik, hogy a társadalmi 

igazságosság eléréséhez fontosak a szociális 

biztonsági intézkedések. A leggyakrabban 

felvetett ötlet a feltétel nélküli alapjövedelem. 

Mások a nyugdíjpolitikák és nyugdíjak uniós 

tagállamok közötti összehangolását, valamint 

az EU-n belüli szegénység visszaszorítását 

célzó intézkedéseket javasolnak, egyes 

hozzászólók továbbá az EU demográfiai 

átalakulásának szélesebb körű 

figyelembevételére szólítanak fel. Az e 

témához hozzászólók szorgalmazták továbbá 

a – máshol is említett – egységes digitalizált 

uniós társadalombiztosítási kártya 

létrehozását, és a mobilis európai polgárok 

számára a hordozható szociális jogok 

bevezetését. 

‒ Különféle adózási formák a méltányos és 

inkluzív gazdaság érdekében, mint például a 

vállalatok közötti tisztességes versenyt 

biztosító adóügyi intézkedések, 

környezetvédelmi adók, valamint uniós szintű 

minimumadó az adóparadicsomok 

visszaszorítása érdekében. 

‒ A hozzászólók felvetették továbbá a közös 

adópolitika ötletét is,  amelyet – az 

egységesebb európai jövő érdekében – 

európai költségvetési reform kísérne, ideértve 

azt az ötletet is, hogy az EU több saját 

forrással vagy a tagállamoktól független 

költségvetéssel rendelkezzen, továbbá több 

javaslatot is megfogalmaztak az egységes 

piac további erősítésére vonatkozóan. 

‒ A munkafeltételek javítására – például a 

rugalmas munkára és a lecsatlakozáshoz való 

jog biztosítására, valamint az Unión belüli 

munkavállalói mobilitást elősegítő további 

intézkedésekre – irányuló javaslatok. 

Különösen sokat vitatott tématerület az 

ifjúsági munkanélküliség, és számos javaslat 

érkezett a munkaerőpiacra belépő fiatalok 

támogatására vonatkozóan. 

‒ Néhány ötlet megkérdőjelezi a jelenlegi 

gazdasági modellt, a GDP-n túlmutató, 

inkluzívabb és méltányosabb európai modell 

irányába való elmozdulást szorgalmazva. 

Az EU a világban 

E téma keretében számos, a külpolitikához 

kapcsolódó tématerület merült fel. Általánosságban a 

leggyakrabban előforduló tématerületek azok, 

amelyek a globális politikai színtéren való erősebb 

uniós jelenlétét szorgalmaznak, az Unió alapvető 

értékeivel összhangban. A platformhoz hozzájárulók 

felvetették a stratégiai autonómia kérdését, és 

gyakran úgy érzik, hogy az EU-nak bátrabbnak 

kellene lennie mind a puha, mind a kemény hatalom 

gyakorlása során, bár néhány hozzászóló e 

tekintetben kétségeinek adott hangot. A fő 

tématerületek közé tartoznak a következők: 

‒ Az uniós külpolitika általános célkitűzéseivel 

foglalkozó hozzájárulások, amelyek az emberi 

jogok és a demokratikus értékek világszerte 

történő védelmét célzó közös uniós 

külpolitikát szorgalmaznak. 

‒ Különböző eszközök és mechanizmusok 

kidolgozása az EU-ról kialakult kép javítása 

és annak biztosítása érdekében, hogy az EU-

t komolyan vegyék a globális politikai 

színtéren; ennek keretében számos vita folyik 

egy olyan közös védelempolitika 

kialakításáról, amely egyrészt lehetővé tenné 

a beavatkozást, másrészt visszatartó erőt 

képviselne és geopolitikai hatalmat jelentene 

más globális hatalmakkal szemben. 

‒ Uniós hadsereg és az ahhoz kapcsolódó 

központosított védelmi vagy katonai 

intézmények létrehozása. 

‒ Az egyhangúságra vonatkozó szabály 

újragondolása a külpolitikai döntéshozatal 

területén, valamint az Európai Parlament 

erősebb hatáskörökkel való felruházása. 
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‒ Az EU láthatóbbá tételét célzó intézkedések, 

valamint az EU diplomáciai képviseletével 

kapcsolatos elképzelések, például az EU 

képviseletében egyetlen hely az Egyesült 

Nemzetek Biztonsági Tanácsában. 

‒ A puha hatalom gyakorlása a 

multilateralizmus támogatása révén, a 

kereskedelempolitikák megerősítésével. 

‒ Az EU további bővítése, különösen a nyugat-

balkáni partnerek vonatkozásában. Az 

Ukrajna elleni orosz agresszív háború  

kapcsán az EU ukrajnai tagsága is szóba 

került. 

‒ Az EU stratégiai autonómiájának 

előmozdítása, valamint az egységes piaccal 

kapcsolatos elsődleges gazdasági 

szerepének középpontba helyezése. 

‒ Határozottabb álláspont Kínával szemben, 

különösen a külföldi beruházásokra 

vonatkozó európai uniós stratégia elfogadása 

révén. 

‒ A legutóbbi hozzájárulások nagy része az 

Ukrajna elleni orosz agresszív háborúban 

játszott uniós szereppel foglalkozott, és a 

hozzászólók leggyakrabban arra szólítottak 

fel, hogy az EU támogassa Ukrajnát, vagy 

vállaljon vezető szerepet a konfliktus 

lezárásában. 

Értékek és jogok, 
jogállamiság és 
biztonság 

A hozzászólók az egyenlőséggel, valamint a 

különböző jogokkal és szabadságokkal kapcsolatos 

ötleteket fogalmaztak meg, és vitákat folytattak arról a 

megközelítésről, hogy az európai értékek jelentsék az 

uniós szakpolitikai döntéshozatal vezérelvét. Mivel az 

egyenlőség alapvető uniós értéknek minősül, 

határozottan támogatják a befogadó társadalom 

létrehozására irányuló fokozott erőfeszítéseket, és a 

hozzászólók különösen a nemek közötti nagyobb 

egyenlőséget, az LMBTIQ-személyek jogainak 

elismerését, valamint az etnikai kisebbségek és a 

fogyatékossággal élő személyek befogadását 

szorgalmazzák. E téma keretében gyakran felmerülő 

ötlet a jogállamiság fenntartásának és védelmének 

fontossága is. A fő tématerületek és ötletek az 

alábbiak: 

‒ A viták során gyakran merült fel az emberi 

jogok biztosítása általánosságban, valamint e 

jogok érvényesíthetőségének módjai, továbbá 

a különféle jogok és szabadságok kérdése. E 

témán belül a platformon határozottan 

megjelennek a polgári és a politikai jogok; a 

hozzászólók a leggyakrabban a 

magánélethez való joggal és a 

véleménynyilvánítás szabadságával, illetve 

ezek korlátaival (dezinformáció, 

gyűlöletbeszéd) foglalkoztak. Szintén gyakran 

kerültek szóba a gazdasági és a szociális 

jogok, ahogyan az „Erősebb gazdaság” témán 

belül is. 

‒ A hozzászólók foglalkoztak a 

megkülönböztetés elleni küzdelemmel, 

valamint az egyenlőbb és befogadóbb 

társadalom megvalósítását célzó eszközökkel 

és intézkedésekkel is, különösen a 

fogyatékossággal élők, az idősek, a nemzeti 

és etnikai kisebbségek vonatkozásában. 

Nagyon sok ötlet foglalkozik a nemek közötti 

egyenlőség megvalósításával, például az 

egyenlő bérek biztosításával, valamint az 

LMBTIQ-jogok és szabadságok védelmének 

javításával. 

‒ Számos konkrét javaslat érkezett a 

jogállamiság Unión belüli védelmének 

javításával kapcsolatban, például a 

felülvizsgálati mechanizmusra vagy a 

jogállamiságot megsértő országokkal 

szembeni büntető stratégiák – például a 

támogatások csökkentése vagy a Tanácsban 

való szavazati jogok megvonása – 

bevezetésére vonatkozóan. Néhány 

hozzászóló azonban bírálta ezeket a 

javaslatokat, mivel úgy értékelték, hogy az EU 

ezáltal beavatkozna a tagállamok belső 

ügyeibe. 

‒ A hozzászólók egy csoportja arra 

összpontosított, hogy mit tekinthetünk uniós 
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értékeknek: így például az emberi jogokat, a 

szabadságot, az egyenlőséget, a 

demokráciát, a jogállamiságot, a pluralizmust, 

a szolidaritást, a nemek közötti egyenlőséget. 

Véleményük szerint ezen értékekhez kell 

igazítani az uniós politikákat és a globális 

kapcsolatokat, vagy akár rögzíteni ezeket egy 

uniós alkotmányban. 

‒ Eszmecserék folytak a keresztény értékek 

szerepéről is, és néhány hozzászóló 

rámutatott arra, hogy nem szabad figyelmen 

kívül hagyni az EU-n belüli konzervatívabb 

hangokat és megközelítéseket. 

‒ A biztonság tématerületén belül – ugyanúgy, 

mint „Az EU a világban” téma keretében is – 

több résztvevő is szóba hozta az uniós 

hadsereg létrehozásának ötletét, valamint azt, 

hogy az európai országok között szorosabb 

együttműködésre lenne szükség a belső 

biztonság területén. A közelmúlt geopolitikai 

eseményei csak megerősítették ezt a 

megerősített uniós katonai szervezetre és 

határvédelemre irányuló igényt. 

‒ Többen szorgalmaznak erőteljesebb 

szabályozást a lobbitevékenységek 

átláthatóbbá tétele és a korrupció elleni 

küzdelem érdekében. 

Digitális átállás 

A hozzászólók általánosságban hangsúlyozták a 

digitális transzformáció elősegítésének és az abba 

való beruházásnak a fontosságát számos területen, 

többek között a kormányzás, a gazdaság és az 

egészségügy területén. Ugyanakkor felhívták a 

figyelmet a digitális átállással kapcsolatos nagyszámú 

kihívásra is, például az etikai kérdésekre, az egyre 

növekvő digitális szakadékra, az általános 

adatvédelmi rendelet hiányosságaira, valamint a 

kiberfenyegetésekre. Általánosságban a leggyakoribb 

hozzászólások azzal kapcsolatosak, hogy be kell 

ruházni a digitális oktatásba, támogatni kell a digitális 

készségeket, be kell ruházni a digitális innovációba és 

törekedni kell Európa digitális szuverenitására. A fő 

tématerületek az alábbiak: 

‒ Biztosítani azt, hogy az uniós polgárok 

rendelkezzenek az ahhoz szükséges digitális 

készségekkel, hogy sikeresek legyenek az 

egyre inkább digitális világban, valamint az 

oktatási rendszer digitalizálása. 

‒ A digitális innováció – például a mesterséges 

intelligencia – támogatására irányuló 

eszközök és intézkedések, valamint a digitális 

szuverenitás fokozása. Ehhez a 

tématerülethez nagyon sokféle különböző 

altéma tartozik: nyílt forráskódú szoftverek 

használatának ösztönzése, fenntartható 

gyártás, a magánélet védelme tekintetében az 

uniós előírásoknak megfelelő közösségi 

média és platformok, valamint tágabb 

értelemben egy olyan európai digitális 

ökoszisztéma kiépítése, amely versenyképes 

és nyitott a világra, ugyanakkor biztonságos, 

és tiszteletben tartja a magánélet védelmét. 

‒ A digitális polgársággal és az EU digitális 

egységesítésével kapcsolatos számos 

eszköz, valamint a digitális portálokra, egy 

digitális e-személyazonosító révén való, 

Európa-szerte elérhető azonosításra, illetve a 

személyes adatokhoz vagy 

közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 

használható, Európa-szerte elérhető 

hitelesítési módszerre irányuló javaslatok. 

‒ A résztvevők körében aggodalomra ad okot 

az adatvédelem és -biztonság tématerülete; 

az e területre vonatkozó ötletek az érzékeny 

személyes adatok központosított tárolásával, 

a nyílt forráskódú szoftvereket vagy blokklánc 

technológiát alkalmazó biztonságos nyilvános 

hálózatok biztosításával, az adatvédelem 

garantálását célzó jogalkotási 

intézkedésekkel, valamint az EU 

kiberterrorizmussal szembeni védelmét 

szolgáló központosított megközelítéssel 

kapcsolatosak. 

‒ Törekvés a digitális társadalmi befogadás 

megvalósítására olyan intézkedések révén, 

amelyek garantálják a digitális környezethez 

való megfizethető és inkluzív hozzáférést és a 

digitális készségek előmozdítását számos 

népességi profilban, valamint biztosítják a 
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digitális hozzáférhetőséget földrajzilag, 

többek között a vidéki területeken is. 

‒ A fenntartható digitális átállást szolgáló 

intézkedések, többek között a szennyezés 

csökkentése a digitalizációnak köszönhetően, 

valamint tartós és javítható digitális eszközök 

használata. 

‒ A gazdaság digitalizációja, a kriptovalutákkal 

kapcsolatos intézkedések és a digitális euró 

szükségessége. 

‒ Beruházás a digitális oktatásba és a digitális 

egészségügybe a technológia egészséges és 

tudatos használata érdekében. 

Európai 
demokrácia 

Az e téma keretében felvetett ötletek a kérdések 

széles körét ölelik fel. A leggyakoribb tématerületek az 

európai parlamenti választásokhoz, az európai 

intézmények átszervezéssel történő jövőállóvá 

tételéhez, valamint a „föderalizáció” kérdéséhez 

kapcsolódnak. Sok vita során felmerült, hogy fokozni 

kell a polgárok részvételét a politikai döntéshozatal 

alakításában. A hozzászólók létfontosságúnak tartják 

az uniós ügyekkel kapcsolatos ismeretek növelését és 

a közös európai identitás előmozdítását. Ahogy más 

témák keretében is, a hozzászólók itt is gyakran 

hangsúlyozzák a demokrácia védelmének és a 

jogállamiság Unión belüli fenntartásának 

szükségességét. A legjelentősebb tématerületek az 

alábbiak: 

‒ A képviseletet illetően az európai parlamenti 

választások lebonyolításának módosítása az 

uniós demokratikus folyamatokban való 

polgári szerepvállalás fokozása érdekében, 

így például transznacionális pártlistákra és 

transznacionális kampányokra, valamint az 

EU elnökének közvetlen választására 

vonatkozó javaslatok. 

‒ Gyakran felmerülő ötlet a föderalizáció. A 

hozzájárulások az egyes területeken a 

föderális unió irányába történő elmozdulásra 

irányuló felhívásoktól az európai alkotmány 

létrehozásáig terjednek. Néhány résztvevő 

ugyanakkor szkeptikus ebben a kérdésben, 

vagy éppenséggel decentralizációt és 

erősebb tagállami hatásköröket tartana 

szükségesnek. 

‒ A javaslatok között szerepelnek olyan 

intézkedések, amelyek az uniós kormányzás 

strukturális elemévé tennék a konzultációkat 

és a részvételt annak érdekében, hogy a 

polgárok magukénak érezzék az uniós 

döntéshozatalt. Születtek javaslatok a polgári 

gyűlések intézményesítésére, online 

platformok létrehozására, és uniós 

népszavazások szervezésére vonatkozóan is.  

‒ Intézményi reformokra irányuló javaslatok is 

megjelentek, amelyek célja az uniós 

intézmények hatékonyabbá és átláthatóbbá 

tétele, valamint a polgárokhoz való közelítése. 

A leggyakoribb javaslatok közé tartozik, hogy 

a Tanácsban az egyhangúság helyett a 

minősített többség elvét kellene alkalmazni a 

szavazás során – különösen az uniós értékek 

védelmével kapcsolatban –, valamint hogy 

általánosságban nagyobb szerepet kell adni 

az Európai Parlamentnek. 

‒ Az uniós polgárok nagyobb szerepvállalására, 

jobb összekapcsolására, valamint az EU-ról, 

az uniós intézményekről és intézkedésekről 

való tájékoztatásuk javítására irányuló 

mechanizmusok és eszközök. Születtek 

javaslatok a jobb kommunikációval, az 

európai parlament képviselők és 

választókerületeik közötti távolság 

csökkentésével, a közös uniós 

médiaplatformokkal, valamint az európai 

szellemiség előmozdításával kapcsolatban is; 

ez utóbbi javaslat megjelent az oktatás, 

kultúra, ifjúság és sport témájában is. 

‒ A demokratikus értékek védelmét szolgáló 

mechanizmusok és eszközök a lobbizás, a 

korrupció és a demokratikus elveket megsértő 

kormányokkal szembeni intézkedések 

tekintetében. A dezinformáció elleni küzdelem 

kérdése – amelyet a hozzászólók más 

témáknál is felvetettek – e téma keretében is 

megjelenik. 
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‒ Egyes hozzászólók szorgalmazták, hogy a 

nemzeti kormányokat és parlamenteket 

nagyobb mértékben be kell vonni az uniós 

szakpolitikai döntéshozatalba, például az 

uniós ügyekkel foglalkozó kötelező jellegű 

parlamenti ülések keretében, amely révén 

elszámoltathatóbbá válnának az uniós 

politikák tekintetében. 

Migráció 

Az e témához kapcsolódó hozzájárulások mind közös 

uniós megközelítést szorgalmaznak a migrációval 

kapcsolatban, ugyanakkor megfigyelhető, hogy itt 

jóval gyakoribbak az egymástól erősen eltérő 

vélemények, mint bármelyik másik témában. Egyfelől 

a beszélgetések egyik csoportja nagyobb 

szolidaritásra és megfelelőbb integrációs eljárásokra 

szólított fel, másfelől viszont voltak olyan 

hozzájárulások, amelyek több intézkedést 

szorgalmaztak a migráció ellenőrzésére és 

visszaszorítására. A résztvevők köztes álláspontot 

képviselő, harmadik csoportja a nemzetközi mobilitás 

előmozdításával ugyan egyetért, de csak a 

gazdaságilag fejlett demokráciák között. A 

leggyakoribb tématerületek közé tartozik a közös 

uniós migrációs politika, az emberi jogok tiszteletben 

tartása a migráció területén, a migránsok 

integrációjának különféle módokon történő 

támogatása, ugyanakkor a szigorúbb 

határellenőrzéseket és migrációkezelést szorgalmazó 

ötletek is. Az ötletek a következőképpen foglalhatók 

össze: 

‒ Közös migrációs politikára irányuló 

felhívások: például uniós munkaerő-migrációs 

politika, uniós szelektív migrációs politika 

vagy pontalapú rendszer. 

‒ Az emberi jogokat tiszteletben tartó migrációs 

politikára irányuló felhívások; e politika részét 

képeznék a jobb fogadólétesítmények, a 

biztonságosabb migrációs útvonalak, 

valamint a humánusabb menekültügyi és 

visszaküldési eljárások. 

‒ A migráció csökkentésére irányuló konkrét 

intézkedések és eszközök, illetve az 

ellenőrzött migráció különböző formái, 

szigorúbb határellenőrzések és szigorúbb 

hazatelepítési eljárások mellett. 

‒ A migránsok és az EU-ban határozatlan 

időtartamú tartózkodásra jogosult személyek 

integrációjának elősegítésére és 

támogatására irányuló eszközök és 

intézkedések. A javasolt intézkedések között 

szerepelnek a migránsoknak szóló 

nyelvoktatási és önkéntességi programok, 

valamint olyan tájékoztatási kampányok, 

amelyekkel a rasszizmus elleni küzdelemre 

lehet érzékenyíteni az uniós polgárokat. 

‒ A migráció minden formájának ellenzése, 

valamint a migrációnak a terrorizmussal való 

összekapcsolása, az EU kulturális identitását 

fenyegető veszélyként való megjelenítése 

vagy politikai fegyverként való használata. 

‒ Jobban szervezett és koordinált erőfeszítések 

a határellenőrzés tekintetében: a Frontex 

fokozott támogatása és a tagállamok közötti 

erősebb szolidaritás. 

‒ A migráció kiváltó okai kezelésének 

szükségessége a származási országokban, 

például megerősített fejlesztési politikák és 

egyenlő kereskedelmi kapcsolatok révén. A 

viták során gyakran felmerült az is, hogy 

hogyan kezelhető a klímamigráció. 

Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport 

Mivel ez a téma sokféle tématerületet ölel fel, az 

ebben a témában feltöltött tartalom is igen sokszínű. 

Jóllehet az ifjúság kérdéseivel a platform számos 

témáján belül sok ötlet foglalkozik, e téma keretében 

a legnagyobb hangsúly az oktatásra és a kultúrára 

helyeződik. A platform más részeihez hasonlóan a 

közös uniós identitás erősítésére irányuló felhívás az 

ebbe a témába tartozó tématerületeken is visszatérő 

belső érzelmi elem, többek között a cserékhez, a 

különböző kultúráknak való kitettséghez és a 

mobilitáshoz kapcsolódó hozzájárulásokban. Az e 
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témához tartozó tématerületek közül sok horizontális 

jellegű, így máshol is megjelenik a platformon: 

‒ Az európai identitás és az európai polgárság 

fejlesztését támogató eszközök és 

intézkedések, hangsúlyozva a média és az 

európai újságírás, valamint az európai 

értékeket és kultúrát terjesztő európai 

produkciók kulcsfontosságú szerepét. 

‒ A hozzászólók az egymás elismerését és a 

közös európai identitást előmozdító 

eszköznek tartanák a nyelvoktatás 

megerősítését, illetve az uniós 

intézményekkel és az európai történelemmel 

foglalkozó kötelező iskolai kurzusokat is. Az 

egységet elősegítő közös nyelvre vonatkozó 

javaslat több téma keretében, számos 

javaslatban megjelenik a platformon, és több 

nyelvet is javasolnak közös nyelvként, az 

eszperantótól az angolig. Különösen az 

eszperantó elismerésére vonatkozó felhívás 

jelenik meg gyakran a különböző témákban, 

így az „Egyéb ötletek” között is. 

‒ Sokféle javaslatot olvashatunk az Unión belüli 

mobilitás támogatására, különösen az 

oktatáshoz kapcsolódóan, többek között az 

Erasmus-ösztöndíjak kiterjesztését illetően. 

‒ Számos ötlet foglalkozik az időtálló oktatás 

szükségességével, ezen belül a 

digitalizációval, a STEM-készségek mellett a 

humán készségek, illetve általánosságban az 

interkulturális készségek fejlesztésével. 

‒ Az e témában beküldött ötletekben ezenkívül 

az ifjúsággal és az ifjúsági 

munkanélküliséggel, a foglalkoztatás 

bizonytalanságával és az oktatási és képzési 

szükségletekkel kapcsolatos konkrét 

intézkedéseket, illetve a fiatalokra irányuló 

egyedi foglalkoztatási támogatást is 

javasolnak. 

‒ Egyenlő hozzáférés biztosítása az 

oktatáshoz, különösen a felsőoktatáshoz, 

mindenekelőtt a vidéki lakosok, a volt elítéltek, 

az etnikai kisebbségek és a fogyatékossággal 

élő személyek támogatása révén, lehetővé 

téve számukra a felsőfokú tanulmányokhoz 

való hozzáférést. 

‒ A kulturális és kreatív ágazat jogi keret révén 

történő támogatásának és védelmének 

fontossága. 

‒ A tudományos szakemberek és kutatók 

támogatására irányuló eszközök és 

intézkedések. 

‒ Az ötletek egy kisebb része az Unión belüli 

sporttal és a sport inkluzivitásának javításával 

foglalkozott. 
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A tevékenységek 

áttekintése 

A többnyelvű digitális platform 2021. április 19-én 

történt elindításától 2022. május 9-ig összesen 48 530 

hozzájárulás gyűlt össze a platformon, amelyek között 

ötletek, hozzászólások és rendezvények is 

megtalálhatók. Ezek az alábbiak szerint oszlanak 

meg: 

‒ Ötletek: 18 955 

‒ Hozzászólások: 22 570 

‒ Rendezvények: 7 005  

A trendvonalat megfigyelve (lásd: 1. ábra) azt 

láthatjuk, hogy három csúcs volt a benyújtott 

ötletek és hozzászólások számában. Az első 

csúcs a platform indításával esett egybe, a 

második az Európa jövőjéről szóló 

konferencia alakuló ülése (Európa-nap – 

május 9.) környékén volt, a harmadik pedig az 

e jelentésben figyelembe vehető 

1. A platformra beérkezett 
hozzájárulások 
áttekintése  
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hozzájárulások benyújtására vonatkozó 

február 20-i határidőt megelőző hétre esett.  
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1. ábra – A naponta benyújtott ötletek és hozzászólások számát mutató időrendi áttekintés (2021. 04. 19. – 2022. 05. 09.) 
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A hozzászólókat a platformon való aktivitás előtt arra 

kérjük, hogy adjanak információt a lakóhelyük szerinti 

országról, a végzettségükről, a korukról, a nemükről 

és a foglalkoztatási helyzetükről. Az adatokat anonim 

módon kezeljük. Mivel ezen információk megadása 

önkéntes, vannak korlátai annak, hogy az így kapott 

kép – amelyet az alábbiakban ismertetünk – mennyire 

teljes. A hozzájárulások 29,5 %-a például olyan 

résztvevőktől érkezett, akik nem adták meg a 

lakóhelyük szerinti országot. 

Mindegyik uniós tagállamban volt aktivitás, amint ez a 

hozzájárulások országok szerinti teljes számát 

bemutató 2. ábrán látható. Emellett a hozzájárulások 

1,4%-a az EU-n kívüli harmadik országokból érkezett. 

 

2. ábra – Hozzájárulások száma országonként 
(2021. 04. 19. – 2022. 05. 09.) 

Annak érdekében, hogy részletesebb képet 
kaphassunk a hozzájárulások számának a lakosság 
számához viszonyított arányáról, az alábbi ábra 
országonkénti áttekintést ad az egymillió lakosra jutó 
hozzájárulások számáról.  

3. ábra – Hozzájárulások száma országonként, 

egymillió lakosra vetítve (2021. 04. 19. – 2022. 05. 

09.) 
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A rendezvények 
áttekintése 

A konferencia során jelentős számú rendezvényre 

került sor. A rendezvények több személy számára 

tették lehetővé, hogy részese legyen ennek az alulról 

építkező demokratikus folyamatnak. A digitális 

platform elindításától 2022. május 9-ig összesen 

7 005 rendezvényt regisztráltak a platformon. A 

konferencia alapokmányával összhangban 

(megtalálható itt) a polgároknak kellett a 

rendezvények középpontjában állnia, amelyeknek 

inkluzívnak és hozzáférhetőnek kellett lennie, és 

ösztönözniük kellett a viták sokszínűségét. A 

rendezvények szervezői számára eszköztárak is 

rendelkezésre álltak (elérhetők itt). Annak érdekében, 

hogy a rendezvények ténylegesen hozzájáruljanak a 

konferenciához, a rendezvényekről készített – 

részletes megállapításokat és a rendezvények 

nyomán felmerült konkrét ötleteket tartalmazó – 

jelentéseket fel kellett tölteni a digitális platformra (lásd 

az erre vonatkozó útmutatót). A rendezvényekről 

szóló jelentéseket – a rendezvények leírásával és a 

kapcsolódó ötletekkel együtt – figyelembe vettük a 

platformra feltöltött hozzájárulások átfogó elemzése 

során. 

A konferenciához kapcsolódó rendezvények sokféle 

formát ölthettek a rendezvény típusa, nagyságrendje, 

a közönség, illetve a szervezők profilja, valamint a 

téma szerint. Ebben a részben a rendezvénytípusok 

sokféleségébe kívánunk betekintést nyújtani, míg 

tartalmi hozzájárulásukkal a platform releváns témái 

keretében foglalkozunk. 

A rendezvényeket online, személyes vagy hibrid 

formában szervezték. Gyakran viták vagy 

munkaértekezletek formáját öltötték, mint például az a 

Spanyolországban rendezett, a jövőről szóló 

párbeszédsorozat, amelyben helyet kapott többek 

között egy az alapjövedelemmel foglalkozó polgári 

munkaértekezlet (lásd ezt a rendezvényt), vagy egy 

flamand kisvárosban rendezett, a fenntartható városi 

gyakorlatokkal foglalkozó polgári munkaértekezlet 

(lásd ezt a rendezvényt). Több helyen világkávézót is 

szerveztek, például lett fiatalokkal folytatott 

megbeszélések keretében, amelyek során 

feltérképezték az Európára vonatkozó jövőképüket és 

a jövő Európájában betölteni kívánt szerepüket (lásd 

a rendezvényt). Voltak hagyományosabb formában 

szervezett rendezvények, például azok, amelyeken a 

vitaindító előadást kérdések és válaszok követték, és 

voltak a vitát jobban előtérbe helyező rendezvények 

is. A platformon regisztrált rendezvények között voltak 

olyanok, amelyek hosszabb távú, vitáknak helyet adó 

konzultációs projektek részei. Ilyen például a Decide 

Europe elnevezésű, cseh és szlovák középiskolás 

diákok számára szervezett, az uniós szintű jogalkotási 

tanácskozásokat modellező projekt (lásd a 

rendezvényt). Találkozhatunk olyan innovatív 

formátumokkal is, mint például az a munkaértekezlet, 

amelynek során a résztvevők egy szerepjáték során 

fogalmazhatnak meg ajánlásokat (lásd a 

rendezvényt), vagy a Lettországban megrendezett 

hackathon, ahol a résztvevők csapatai versenyeztek 

egymással innovatív és fenntartható megoldások 

kidolgozásában (lásd a rendezvényt), illetve pedig a 

Spanyolországban tartott „Séta és beszélgetés az 

éghajlatváltozásról” (lásd a rendezvényt). 

Ami a részvételt illeti, egyes rendezvényeket 

résztvevők meghatározott kategóriái számára 

szerveztek, így nők (lásd például ezt a rendezvényt), 

fiatalok (lásd például ezt a rendezvényt), vagy 

fogyatékossággal élők számára (lásd ezt a 

rendezvényt). Számos rendezvényt helyi közösségek 

szintjén szerveztek, például egy adott város vagy 

régió – például Jönköping megye – lakóinak 

részvételével (lásd a rendezvényt), vagy egy 

határokon átnyúló régió lakóinak részvételével, akik 

olyan közös kihívásokat vitatnak meg, mint például az 

éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás a 

spanyol-portugál határrégióban (lásd a rendezvényt).  

Ami a témákat illeti, bizonyos rendezvények a 

konferencia folyamatával vagy Európa tágabb 

értelemben vett jövőjével foglalkoztak, mint például az 

a németországi rendezvény, amely a konferencia 

általános bemutatójaként szolgált (rendezvény) vagy 

az a franciaországi Marmande-ban szervezett vita, 

amely az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége 

előtt álló kulcsfontosságú kérdésekről szólt, az 

élelmezéstől és a mezőgazdaságtól kezdve az 

európai védelemig és az alapvető jogokig (lásd a 

rendezvényt). Más rendezvények konkrét témákra 

összpontosítottak, mint például a demokráciát 

támogató városokról szóló rendezvény (lásd a 

rendezvényt) vagy a Pécsi Egyetem által szervezett, a 

mesterséges intelligencia alkalmazásáról szóló 

rendezvény (lásd a rendezvényt).  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
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Az, hogy kik voltak a rendezvények szervezői, nagy 

változatosságot mutat: uniós polgárok, a tudományos 

élet szereplői, civil társadalmi szervezetek, nemzeti, 

regionális és helyi hatóságok és uniós intézmények is 

hozzájárultak rendezvények szervezésével az Európa 

jövőjéről szóló konferenciához. Egyes tagállamok 

nemzeti polgári vitafórumokat szerveztek, mások 

pedig különböző típusú konzultációkat folytattak vagy 

támogattak. Az Európai Bizottságnak a tagállamokban 

lévő képviseletei, az Európai Parlament 

Kapcsolattartó Irodái, a Régiók Bizottsága és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is 

szerveztek rendezvényeket.  
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Kik vettek részt a 
vitában? 

Azon hozzászólók profilját elemezve, akik információt 

adtak a lakóhelyük szerinti országról (70,5%) – 

harmadik országbeli hozzájárulókat is ideértve –, a 

következőket állapíthatjuk meg: 

A hozzászólók körülbelül fele (47,3%) azonosította 

magát férfiként és 15,9%-a nőként. A hozzászólók 

több mint egyharmada (35,6%) azonban nem adott 

információt a nemére vonatkozóan, 1,2 %-uk pedig a 

„nem bináris” kategóriát jelölte meg, így ezek a 

számadatok csak korlátozott információt adnak. 

Az egyes korcsoportok eléggé kiegyensúlyozottan 

képviseltették magukat, ezen belül a hozzájárulások 

számát tekintve az 55–69 évesek voltak a 

legaktívabbak (17,7%), őket követték a 25–39 évesek 

(16,3%), majd a 40–54 évesek (14,9%).  

A foglalkozást illetően az alkalmazottak (14,9%) és a 

nyugdíjasok (10,9%) voltak a legaktívabbak a 

platformon. Viszonylag aktívnak voltak mondhatók a 

vezető beosztásúak (10,3%) és a diákok (8,1%) is. Az 

önfoglalkoztatók (7,6%), a fizikai munkások (4,5%) és 

a munkanélküliek (2,6%) eddig viszonylag kevésbé 

voltak aktívak a platformon. A hozzászólók 40,8%-a 

nem adta meg a foglalkozását. 

Ami az iskolai végzettséget illeti, eddig a felsőfokú 

végzettségűek voltak a legaktívabbak (41,6%). Az 

oktatásra vonatkozó szocio-demográfiai adatokat 

közölték a legkevesebben (41,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra – A résztvevők kora, neme, iskolai 

végzettsége és foglalkozása (2021. 04. 19. – 2022. 

05. 09.) 

 

 

 

  

Megjegyzendő, hogy az itt szereplő szocio-

demográfiai adatok csupán korlátozott képet 

adnak, mivel a platformon a szervezetek is 

létrehozhattak profilt amikor hozzájárulást – akár 

ötletet, akár rendezvényt – töltöttek fel. Emellett a 

rendezvények résztvevői nem feltétlenül 

regisztráltak a platformon, és így nem biztos, hogy 

megjelennek a statisztikában.  
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A leggyakoribb 
témák a 
hozzájárulások 
számát tekintve 

A platform elindításától 2022. május 9-ig az „Európai 

demokrácia” elnevezésű témához érkezett a legtöbb 

hozzájárulás (ötlet, hozzászólás és rendezvény) 

(8 205). A második helyen az „Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem” téma áll 8 123 hozzájárulással, 

harmadik helyen az „Értékek és jogok, jogállamiság, 

biztonság”, majd ezt követik az „Egyéb ötletek” (4. 

hely) és az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” (5. hely) 

témájában érkezett hozzájárulások (lásd az 5. ábrát).  

Néhány témához több hozzászólás, ötlet vagy 

rendezvény érkezett, mint másokhoz, a 

hozzászólások száma például az „Európai 

demokrácia” téma esetében a legnagyobb (4 606). A 

legtöbb ötlet (3 748) és rendezvény (1 215) viszont az 

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témánál 

szerepel. A rendezvények számát tekintve az 

„Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” téma áll a második 

helyen 1 156 rendezvénnyel. 
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környezetvédelem

Értékek és jogok, 
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Egyéb ötletek Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport

Erősebb gazdaság, 
társadalmiigazságosság 

és foglalkoztatás

Az EU a világban Migráció Digitális átállás Egészségügy

Ötletek Hozzászólások Rendezvények

5. ábra – Hozzájárulások a platformon témánként (2021. 04. 19. – 2022. 05. 09.) 
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Legújabb 
fejlemények 

2022. február 21. és május 9. között összesen 4 693 

hozzájárulás érkezett a platformra, köztük: 

 2 633 ötlet 

 1 246 hozzászólás 

 814 rendezvény 

Az országonkénti hozzájárulások számának elemzése 

azt mutatja, hogy ebben az időszakban Olaszország 

áll az első helyen a hozzájárulások számában (445), 

és Magyarország továbbra is a második helyen áll 

(361). Spanyolország (285) a harmadik. Németország 

(negyedik) és Franciaország (ötödik) továbbra is 

jelentős mértékben, 232, illetve 230 hozzájárulással 

vett részt. 

A lakosságarányos hozzájárulások számát tekintve az 

elmúlt időszakban Magyarországon volt a 

legmagasabb az aktivitási szint, egymillió lakosra itt 

36,9 hozzájárulás jutott, amelyet Szlovénia követett 

egymillió lakosra vetítve 18,8 hozzájárulással. Az 

egymillió lakosra vetített hozzájárulások száma 

Horvátország, Szlovénia és Belgium esetében is 

magas volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra – Hozzájárulások száma országonként, egymillió 

lakosra vetítve (2022. 02. 21. – 2022. 05. 09.) 

 

6. ábra – Hozzájárulások száma országonként (2022. 

02. 21. – 2022. 05. 09.) 
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A leggyakoribb 
témák 2022. február 
21-től május 9-ig 

Ebben az időszakban is az „Európai demokrácia” és 

az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” volt a 

legtöbb hozzájárulást vonzó, legnépszerűbb téma, 

686, illetve 818 hozzájárulással. Az elmúlt időszakban 

az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” volt a harmadik 

legnépszerűbb téma, összesen 636 hozzászólással. 

Az összes legutóbbi hozzájárulás között az „Értékek 

és jogok, jogállamiság és biztonság” témaköre 532 

hozzászólással a negyedik helyen állt, míg az „Egyéb 

ötletek” csak a hatodik helyet foglalta el ebben az 

áttekintésben, mindössze 385 hozzászólással.  

 

 

 

 

 

 

 

  

8. ábra – A hozzájárulások áttekintésének összehasonlítása témánként, az előző időszak során, illetve 

összesítve 
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Az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témában 

összesen 8 123 hozzászólás, ötlet és 

rendezvényleírás érkezett a platformra (3 748 ötlet, 

3 160 hozzászólás és 1 215 rendezvény). Különböző 

hozzászólásaikban a résztvevők általában 

aggodalmukat fejezték ki a globális felmelegedéssel 

és annak következményeivel kapcsolatban, és 

sürgették a kormányokat, hogy haladéktalanul 

tegyenek konkrét lépéseket az éghajlatváltozás 

kezelése érdekében. A javaslatok között fő helyen 

szerepelt a kibocsátás csökkentése, a zöld átállás 

elősegítése, a klímasemlegesség megvalósítása és a 

megújuló energia – különösen a napelemek – 

előmozdítása. A fenntartható közlekedési megoldások 

főként a vasúti rendszerekre összpontosultak, 

ezenkívül az éghajlatváltozás elleni küzdelmet illetően 

nagy számban érkeztek a fogyasztáshoz kapcsolódó 

javaslatok az újrafelhasználást, a csomagolást és a 

műanyagokat érintően. Az energiaárak közelmúltbeli 

emelkedésének fényében több hozzászóló 

szorgalmazta a tudatosabb energiafogyasztás, 

valamint az EU energetikai önrendelkezésének 

előmozdítását. A polgárok a társadalom minden 

szegmensében szerepvállalásra szólítottak fel: az 

egyes javaslatok konkrét tartalmától függően a 

felelősség az egyénekre, az üzleti ágazatra, illetve a 

kormányokra és a döntéshozókra hárul. 

A különböző ötleteket a következő tématerületek 

szerint lehet csoportosítani: 

2. Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem 
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 Küzdelem az éghajlatváltozás ellen és a zöld 

megállapodás 

 Energia 

 Közlekedés 

 Fogyasztás 

 Biológiai sokféleség és állatjólét 

 Mezőgazdaság 

 Szennyezés 

 Támogatások, adóztatás 

 A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása 

 Lakhatás és építkezés 

Rendezvények 

A 2022. február 20. előtti időszakhoz képest az azt 

követő időszakban a korábbinál több rendezvényt 

szerveztek az éghajlatváltozás és a környezet 

témájához kapcsolódóan a közép- és kelet-európai 

országokban, például Magyarországon, 

Lengyelországban, illetve kisebb mértékben 

Szlovákiában és Bulgáriában. Ezeket a 

rendezvényeket általában az éghajlatváltozás által 

okozott kihívásokról szóló kollektív vita formájában 

szervezték (lásd például ezt a rendezvényt). Számos 

rendezvény a fiatalok szemszögéből járt körül konkrét 

környezetvédelmi témákat (lásd például ezt a 

rendezvényt). Ezeken a rendezvényeken számos 

témával foglalkoztak. A fenntartható 

mezőgazdaságról és a méhek védelméről 

Budapesten több mint 100 méhész részvételével 

tartottak méhészeti konferenciát (lásd a rendezvényt). 

Békéscsabán a klímasemleges városok témájában 

rendeztek nyilvános rendezvényt (lásd az 

rendezvényt), amelynek célja az volt, hogy ötleteket 

és javaslatokat gyűjtsenek annak érdekében, hogy 

Békéscsaba 2030-ig klímasemlegessé váljon. 

Lengyelországban számos találkozóra került sor fiatal 

aktivistákkal, valamint a helyi önkormányzatok és a 

nem kormányzati szervezetek képviselőivel azzal a 

céllal, hogy felmérjék a fiatalok 

környezettudatosságának és a környezetvédelem 

iránti érdeklődésének szintjét (lásd a rendezvényt). 

Spanyolországi fiatalok ötletbörzét szerveztek a zöld 

megállapodáshoz kapcsolódó különböző témákban, 

és ötleteket javasoltak a kerékpárok és görkorcsolyák 

használatának ösztönzésétől kezdve a fenntartható 

energiafogyasztás előmozdításáig és a természeti 

erőforrások komplex épületekben való 

felhasználásáig (lásd a rendezvényt). 

Dániában több online workshop keretében igyekeztek 

eszmecserét folytatni arról, hogy a vállalatok hogyan 

mozdíthatják elő az innovációt és a zöld átalakulást. 

Az ezt követő vitafórum egyik fő témája az volt, hogy 

fel kell gyorsítani az uniós hidrogénalapú és 

hidrogénből származó üzemanyagok tervezési és 

gyártási képességeit (lásd a rendezvényt). 

Küzdelem az 
éghajlatváltozás 
ellen és a zöld 
megállapodás 

A résztvevők többször fejezték ki aggodalmukat az 

éghajlatváltozás és annak következményei miatt, 

sürgetve a kormányokat és az EU-t, hogy tegyenek 

azonnali lépéseket, és alkalmazzanak erőteljesebb 

európai környezetvédelmi politikát az éghajlatváltozás 

elleni küzdelem érdekében (lásd például ezt az ötletet 

és ezt a rendezvényt). A javaslatok a 

kibocsátáscsökkentéshez, a klímasemlegesség 

megvalósításához, a szennyezés elleni küzdelemhez 

és a zöld átálláshoz kapcsolódnak, amelyeket az 

alább kifejtett különböző tématerületek is tárgyalnak.  

A kibocsátásokat illetően az egyik leggyakrabban 

megvitatott kérdés a kibocsátások megadóztatásával 

kapcsolatos: konkrétabban az, hogy a vállalkozásokat 

ösztönözni kell arra, hogy olcsóbb megújuló 

energiaforrások használatával csökkentsék 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, ami a 

fogyasztókat is a fenntarthatóbb termékek 

választására ösztönözné (lásd például ezt a széles 

körben támogatott ötletet). Egy másik javaslat szerint 

lejjebb kell vinni az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának megengedett maximális mértékét. A 

jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy a nagy 

hatásfokú szén- és gázerőművek kibocsátása a 

küszöbérték alá csökkenjen, holott ezek az erőművek 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
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továbbra is hozzájárulnak a szennyezéshez (lásd az 

ötletet). Voltak résztvevők, akik felvetették, hogy szén-

dioxid-vámot és kapcsolódó intézkedéseket kellene 

bevezetni (lásd például ezt a rendezvényt). 

A hozzászólók utaltak a fosszilis tüzelőanyagok 

elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződésre is, amely a fosszilis tüzelőanyagok 

használatának visszaszorítását célzó civil társadalmi 

kezdeményezés. A hozzászólók javasolták, hogy az 

EU a Párizsi Megállapodással párhuzamosan 

csatlakozzon a szerződéshez (lásd az ötletet). 

Az egyik résztvevő szerint több beruházásra van 

szükség a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra 

szolgáló technológiák fejlesztésébe (lásd az ötletet).  

Európa-szerte számos vita zajlott a zöld 

megállapodásról és általában véve a zöld átállásról; 

ezeken a résztvevők a prioritásokról, a bevált 

gyakorlatokról, a helyi és regionális szintű 

végrehajtásról, valamint az alternatív üzleti 

modellekről folytattak eszmecserét (lásd például ezt a 

rendezvényt és ezt a rendezvényt). 

Számos hozzászólás érintette a zöld megállapodás – 

az Európát a klímasemleges, méltányos és virágzó 

társadalommá való átalakulás útjára állítani hivatott 

uniós stratégia – végrehajtásának társadalmi és 

gazdasági hatásait. Az Európa-szerte emelkedő 

energiaárakra hivatkozva többen szorgalmaztak 

például egy társadalmilag befogadóbb megközelítést 

és egy kiegyensúlyozott stratégiát, amelynek 

gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióit 

közösen és stratégiailag kell értékelni és végrehajtani 

(lásd az ötletet). A platform egyik leginkább támogatott 

ötlete szerint az EU-nak erőteljes, inkluzív 

kormányzati megközelítést kellene képviselnie, 

amelyben a munkavállalók és a szakszervezetek is 

minden szinten részt vesznek az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó politikák kidolgozásában és 

végrehajtásában. A hozzászólók hangsúlyozták, hogy 

az éghajlatváltozással foglalkozó uniós stratégiának 

egyrészről konkrét, a munkahelyek megőrzését, 

valamint a munkavállalók egészségét és biztonságát 

garantáló szakpolitikai intézkedéseket kell 

tartalmaznia, másrészről pedig a munkahelyek 

megszűnésének megelőzését célzó aktív 

munkaerőpiaci szakpolitikákat, valamint szakmai 

átképzéseket és képzéseket (lásd az ötletet). 

Általánosabb szinten javasolt egy eredménytábla 

létrehozása az intézkedések hatásának nyomon 

követése és a zöld megállapodás végrehajtása 

regionális szintű előrehaladásának bizonyítása 

érdekében (lásd az ötletet). 

Energia 

Egy másik, az éghajlatváltozás témájával 

kapcsolatban gyakran felvetett és sokakat 

foglalkoztató tématerület az energia. A platformon 

hozzászólók szerint fel kell lendíteni a megújuló 

energia kis- és nagyléptékű felhasználását egyaránt, 

például európai energiaügyi együttműködés révén 

(lásd a rendezvényt). A megújuló energia mellett a 

nukleáris energia is vita tárgyát képezi; vannak, akik 

szerint korlátozni kell az atomenergia felhasználását, 

illetve biztonságos nukleáris energiát kell kifejleszteni 

és felhasználni azokban az országokban és helyeken, 

ahol nem lehetséges a megújuló energiaforrások 

használata (lásd például ezt az ötletet). A konferencia 

platformján ezenfelül kritika övezte az Európai 

Bizottság közelmúltban bejelentett elképzelését, 

miszerint a nukleáris energiát és a földgázt zöld 

beruházásoknak minősíti (lásd például ezt az ötletet). 

Mindezzel együtt a legtöbb hozzászóló ezzel 

ellentétes álláspontot képvisel, és úgy véli, hogy a 

dekarbonizáció elérésére a nukleáris energia kínálja a 

legjobb megoldást (lásd például ezt az ötletet). 

Ezzel párhuzamosan felmerült az alternatív 

energiaforrások – mint például a termonukleáris fúzió, 

a geotermikus energia vagy a hidrogén – 

használatának megvizsgálása iránti igény is (lásd pl. 

ezt a rendezvényt), mivel ezen energiaforrások 

jelentős mértékben hozzájárulnának az 

energiadiverzitáshoz (lásd pl. ezt az ötletet). A 

hozzászólók azonban hangsúlyozzák, hogy a helyi 

lakosságnak el kell fogadnia az olyan alternatív 

energiaforrásokat is, mint például a szélenergia, és 

biztosítani kell, hogy ezek kedvező hatással legyenek 

a biológiai sokféleségre, az emberekre és a tájképre 

(lásd pl. ezt az ötletet). 

Az energiahatékony és környezetbarát fűtésre 

vonatkozó altéma keretében a hozzászólók javasolták 

például a vegyestüzelésű kályhák használatát (lásd az 

ötletet), illetve egy olyan távfűtési hálózatot, amely a 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
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kihasználatlan hőforrásokat, például a mélyrétegi 

geotermikus energiát használja ki (lásd az ötletet). 

Az emberek általában nagyobb elkötelezettséget 

várnak a vállalatoktól és a kereskedelmi 

vállalkozásoktól, és szeretnék, ha azok 

elszámoltathatóbbak lennének e téren; megemlítették 

többek között, hogy sokszor nincs szükség 

mesterséges világításra, például zárás után a 

bevásárlóközponti üzletek kirakataiban (lásd az 

ötletet). 

Ami a lakossági szintű energiahatékonysági célokat 

illeti, a hozzászólók támogatják az egyéni 

energiafogyasztásra való átállást a társasházakban 

(lásd az ötletet). Egy másik ötlet a háztartásokban 

történő, mikroszintű kapcsolt energiatermelés (lásd az 

ötletet). 

Közlekedés 

A közlekedés kapcsán is számos ötlet merült fel. Ezt 

a témakört a hozzászólók gyakran a szennyezéssel 

összefüggésben vitatták meg. Néhány, az 

alábbiakban felsorolt javaslat arra vonatkozik, hogyan 

lehetne átalakítani a közlekedési rendszert a 

szennyezés csökkentése érdekében. 

A platformra benyújtott, a közlekedési rendszerek 

átalakítására irányuló ötletek mindenekelőtt az Unión 

belüli rövid távú repülőjáratok tilalmát szorgalmazzák 

a szennyezés csökkentése érdekében (lásd pl. ezt az 

ötletet). A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy a 

világjárvány eleve a légi közlekedési ágazat 

zsugorodásához vezetett. 

Általánosságban széles körű támogatás övezi az 

európai közösségi közlekedési rendszerek javítását 

(lásd pl. ezt az ötletet), mivel ezek környezetbarátabb 

alternatívát kínálnak a rövid távú repülőjáratok helyett. 

Konkrétan, széles körű vita bontakozott ki egy közös 

európai vasúthálózat elképzeléséről (lásd például ezt 

az ötletet és ezt a rendezvényt). Egy hozzászóló 

szerint egy európai vonatkereső alkalmazás 

bevezetésével vonzóbbá lehetne tenni a vasúti 

utazást (lásd az ötletet), egy másik hozzászóló pedig 

a nagyvárosokban ingyenesen használható integrált 

uniós menetjegy bevezetését javasolta (lásd az 

ötletet). A vasút európai éve alkalmából szervezett 

számos rendezvény egyikén javaslatok születtek a 

gyorsvasúti hálózatok bővítésére és a határokon 

átnyúló vasúti összeköttetések létrehozására (lásd a 

rendezvényt). 

Vannak közös kerékpárút-hálózattal kapcsolatos 

ötletek is, amelyek például a kerékpárút-hálózat 

bővítését vagy egy egész Európára kiterjedő, 

egymással összeköttetésben álló kerékpárutakból álló 

hálózat létrehozását javasolják (lásd pl. ezt az ötletet). 

Emellett volt, aki azt javasolta, hogy az 

önkormányzatok számára a járdákhoz hasonlóan 

tegyék kötelezővé kerékpárutak kiépítését az 

úthálózat szerves részeként (lásd az ötletet).  

Egy másik ötlethalmaz az elektromos járművek – 

például gépjárművek és kerékpárok – innovációjára és 

fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy 

például töltőhálózat kiépítésével integrálni kell ezeket 

a jelenlegi környezetbe (lásd például ezt az ötletet és 

ezt az ötletet). Mindazonáltal az egyik résztvevő 

szerint az elektromos autók káros környezeti hatással 

járnak és az előállításukhoz szükséges nyersanyagok 

bányászata miatt humanitárius szempontból 

problémát jelentenek. A hozzászóló javaslata szerint 

a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében 

inkább korlátozni kellene a járművek súlyát és 

sebességét (lásd az ötletet). 

A közlekedés dekarbonizációját és a 

környezetbarátabb közlekedést illetően a résztvevők 

rámutattak, hogy fontosak a vízi és vasúti közlekedés 

támogatását célzó, határokon átnyúló projektek is 

(lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók 

szorgalmazzák a K+F és az innováció ösztönzésére 

irányuló programok kialakítását is, olyan közösségi és 

magán, egyéni és csoportos közlekedési eszközök 

előállítása érdekében, amelyek nem szennyezőek és 

100%-ban energiafüggetlenek (lásd pl. ezt az ötletet). 

Fogyasztás 

A „fogyasztás” témakörbe számos altéma tartozik, és 

az ötletek kitérnek számos különböző 

hulladékanyagra, illetve azok kezelésére és 

csökkentésére irányuló fenntartható gyakorlatokra. 

Nagyon sok hozzászóló szerint meg kell változtatni a 

jelenlegi rendszert, amit az áruk és szolgáltatások 

tömeges fogyasztása jellemez. Széles körben 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211036?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190251?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/224039
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/148633
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/205394
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
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támogatott, visszatérő és visszhangra találó elem, 

hogy elő kell mozdítani a körforgásos gazdaságot 

(lásd az ötletet). A hozzászólók rámutatnak, hogy a 

készülékek javításához való jog nélkülözhetetlen a 

fogyasztási minták megváltozásához és a körforgásos 

gazdaság előmozdításához. A résztvevők javításbarát 

terméktervezést várnak el, illetve egy javítási index és 

egy uniós szintű, a termék javíthatóságára vonatkozó 

címke bevezetését szorgalmazzák (lásd az ötletet). A 

világjárvány egyik következménye, hogy az emberek 

újragondolják a globális ellátási láncokat, és 

támogatják azok lerövidítését (lásd az ötletet). Egyes 

hozzászólók még ennél is tovább mennek, és a 

maximális fogyasztásra és termelésre vonatkozó 

kvóták bevezetését javasolják (lásd például ezt az 

ötletet). 

Az élelmiszerpazarlás témájával kapcsolatban egy 

résztvevő hangsúlyozza, hogy a világszerte 

megtermelt összes élelmiszer 40 %-a soha nem jut el 

az asztalainkra, valamint hogy az élelmiszerpazarlás 

okolható a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátások 

10 %-áért. A hozzászóló intézkedéseket javasol az 

élelmiszerpazarlás megállítása érdekében, például az 

élelmiszeradományozás támogatását (lásd az ötletet). 

A platform több hozzászólója is rámutat, hogy jelentős 

mennyiségű hulladék keletkezik, és számos 

intézkedést javasolnak a hulladékképződés 

megelőzésére és felszámolására: például az 

újrahasznosítást (lásd például ezt az ötletet), illetve a 

hulladékmentes vagy kevés hulladékkal járó 

termékcsomagolás választását a környezetre 

gyakorolt káros hatás csökkentése érdekében (lásd 

például ezt az ötletet). Nagyon népszerű volt az az 

ötlet, miszerint az Unióban be kellene bevezetni az 

újrahasznosítható anyagokból készült, visszaváltható 

élelmiszer-csomagolás rendszerét (lásd az ötletet). 

Egy résztvevő rámutatott, hogy több tájékoztatást kell 

nyújtani az újrahasznosításról, hogy azt már kora 

gyermekkortól ösztönözzük (lásd az ötletet). Egy 

másik hozzászóló egy a német modellen alapuló 

integrált európai rendszer bevezetését javasolja a 

palackok visszaváltására (lásd az ötletet). Az EU-ból 

származó hulladék kiszervezésének tilalma a hulladék 

altéma alatt is szerepel (lásd az ötletet). 

A fogyasztás környezeti hatásával foglalkozó altéma 

keretében felmerült az importált áruk uniós 

szabványoknak való megfelelésének kérdése. Egy 

hozzászóló például javasolta, hogy tiltsák be a 

Brazíliából származó olyan marhahús behozatalát, 

amely nem rendelkezik az uniós marhahúséval 

azonos szintű nyomon követhetőséggel (lásd az 

ötletet). 

Szintén gyakran felmerülő ötlet egy korszerűbb 

termékcímkézési rendszer bevezetése (lásd például 

ezt az ötletet), amely részletes adatokat tartalmazna a 

termék környezeti hatásáról, illetve jelezné, hogy a 

termék tartalmaz-e mikroműanyagot és ezáltal káros 

hosszú távú hatást gyakorol-e a fogyasztók 

egészségére (lásd például ezt az ötletet). Egy széles 

körben támogatott ötlet szerint a termékeknek 

„éghajlati pontszámot” kellene adni, amit a termelés, a 

szállítás, a vállalati profilja stb. alapján számítanának 

ki, és ami így számszerűsítve mutatná a termék 

éghajlatra gyakorolt hatását (lásd az ötletet). 

Az ötletek egy utolsó csoportja a „gyors divat” (fast 

fashion) témáját érinti, és azzal foglalkozik, hogyan 

válhatna környezetbarátabbá a textilipar; a 

hozzászólók rámutatnak mind arra, hogy a ruházati 

termékek gyártása során hatalmas mennyiségű 

erőforrást használnak fel, mind pedig arra, hogy a 

ruházati termékek gyakran újrahasznosításra 

alkalmatlanok (lásd például ezt az ötletet). 

Egy Spanyolországban megrendezett polgári 

műhelytalálkozón több ötlet is elhangzott a 

vízfogyasztást illetően. A hozzászólók kiemelték, hogy 

a vízpazarlás megakadályozása érdekében javítani 

kell az elosztási és az esővízgyűjtési rendszereket 

(lásd a rendezvényt). 

A hozzászólók ezenkívül hangsúlyozták, hogy a 

tömegturizmus helyett a zöld és fenntartható turizmust 

kell előmozdítani, mivel az előbbi jelentős hatást 

gyakorol a természeti és kulturális erőforrásokra (lásd 

például ezt a rendezvényt). 

Az e tématerületen belüli hozzászólások és ötletek 

utolsó csoportjában az új elektronikus készülékek által 

generált hulladékkal kapcsolatos aggályokat találunk, 

és a hozzászólók szorgalmazzák, hogy ezekre a 

készülékekre vonatkozzon hosszabb kötelező jótállás, 

és biztosított legyen javíthatóságuk (lásd például ezt 

az ötletet); emellett egy az elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékainak újrahasznosítását célzó, 

együttműködésen alapuló hálózati platform 

létrehozása is szerepel az ötletek között (lásd az 

ötletet). Egy másik javaslat szerint kísérleti programot 

kellene indítani, amelynek keretében a zöld átállásra 
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vonatkozó uniós célkitűzés elérése érdekében az 

Unióban 35 millió család kapna támogatást arra, hogy 

elektronikus berendezéseit lecserélje A+++ 

energiacímkéjű termékekre (lásd az ötletet). 

Néhány hozzászóló az energiafogyasztás 

korlátozását is fontosnak tartja – különös tekintettel 

arra, hogy a villamos energiát jelentős részben 

fosszilis tüzelőanyagból állítják elő –, és e célból havi 

villamosenergia-fogyasztási kvóta bevezetését és a 

kvóta feletti fogyasztás megadóztatását javasolják 

(lásd például ezt az ötletet). Néhány résztvevő 

aggodalmát fejezte ki a kriptovaluták terén 

tapasztalható fejlemények miatt, mivel a 

berendezések jelentős villamosenergia-fogyasztást 

eredményeznek. Elmondták, hogy minél inkább 

globális kérdéssé válik a kriptobányászat, annál 

inkább korlátozni és szabályozni kell azt (lásd például 

ezt az ötletet).  

Biológiai 
sokféleség és 
állatjólét 

A biológiai sokféleség megőrzése és az állatvédelem 

a konferencia során egyre inkább visszatérő 

tématerületekké váltak, számos hozzájárulást 

eredményezve.  

Az altémák közül az erdőirtás problémája kapcsán 

született a legtöbb ötlet. Az egyik legnépszerűbb ötlet 

szerint az elsivatagodás megakadályozása érdekében 

be kell ruházni Európa újraerdősítésébe (lásd az 

ötletet); egy másik, ugyancsak sokak által támogatott 

ötlet a globális újraerdősítést szorgalmazza bolygónk 

tüdejének, azaz az Amazonas esőerdőinek, illetve a 

világ más esőerdőinek megmentése céljából, nem 

csupán a globális szén-dioxid-szennyezés lassítása 

és a fajok megmentése, hanem az Európába irányuló 

migrációs nyomás csökkentése érdekében is (lásd az 

ötletet). A hozzászólások között szerepel az a javaslat 

is, hogy a döntéshozók tiltsák meg az erdőirtásból 

származó termékek behozatalát (lásd az ötletet). 

A hozzászólók a növényvilág védelmére szintén 

fontos elemként tekintenek. Egy résztvevő javasolta 

közös szakpolitika elfogadását a veszélyeztetett 

európai fajok védelme céljából (lásd az ötletet). Sok 

résztvevő egyetértett azzal, hogy meg kell szüntetni a 

kedvtelésből tartott egzotikus állatok kereskedelmét 

(lásd az ötletet), valamint támogatták a víziállatok 

védelmével kapcsolatos, így többek között a 

víziállatok jólétére vonatkozó jogszabályok 

végrehajtását szorgalmazó ötleteket (lásd például ezt 

az ötletet).  

A biológiai sokféleség tématerületéhez kapcsolódó 

egyéb hozzászólások között találunk olyan javaslatot, 

miszerint valamennyi „elfeledett” helyen – például 

autópályáknál, útkereszteződéseknél stb. – fákat kell 

ültetni a CO2 megkötése, a jobb párolgás, a biológiai 

sokféleség növelése és a vízáramlások szabályozása 

érdekében (lásd az ötletet). Néhány rendezvényen a 

résztvevők megvitatták azt a kérdést, hogyan lehetne 

nagyobb teret hagyni a természetnek (lásd ezt a 

rendezvényt). Egy másik javaslat szerint európai mobil 

tengerkutató állomást kell létrehozni a tengeri biológiai 

sokféleségre vonatkozó létfontosságú ismeretek 

megszerzéséhez (lásd az ötletet). 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság is azon tématerületek egyike volt, 

amelyhez sok hozzászólás érkezett, és amelyben a 

felvetett ötleteket sokan támogatták. E tématerületen 

belül a hozzászólók meglehetősen gyakran említik az 

ökológiai gazdálkodás és a kisebb farmok 

koncepcióját (lásd például ezt az ötletet), és 

szorgalmazzák a növényvédőszer-használat, illetve 

az intenzív gazdálkodás tilalmát (lásd például ezt az 

ötletet). Néhányan még ennél is tovább mennek, és 

azt javasolják, hogy a növényvédő szerek tilalmát ki 

kellene terjeszteni e szerek magáncélra való 

használatára is (lásd az ötletet). Az e tématerületek 

megvitatására szervezett kerekasztal-

beszélgetéseken a résztvevők szintén egyértelműen 

támogatták a kisléptékű és a biogazdálkodást, illetve 

általánosságban fontosnak tartották az uniós 

mezőgazdasági politika jövőjét (lásd például ezt a 

rendezvényt). 

Több ötlet is felmerült azzal kapcsolatban, hogyan 

lehetne kevésbé szennyezővé és fenntarthatóbbá 

tenni a mezőgazdaságot. A résztvevők olyan 

szempontokat vitattak meg, mint a műanyag 

használata a mezőgazdasági fóliákban (lásd az 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/158830?order=recent&page=7&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/189069?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/130483
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232619
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
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ötletet), vagy a mezőgazdaság vízfogyasztásának 

csökkentése (lásd az ötletet). 

Más javaslatok szerint az EU-nak többet kell tennie a 

növényi alapú étrend előmozdítása érdekében, hiszen 

ezzel támogatja az éghajlatvédelmet és környezetünk 

megóvását. Néhány hozzászóló etikai aggályainak is 

hangot ad, ezzel is ösztönözve a cselekvésre (lásd 

például ezt az ötletet). Ez a kérdés az „Egészségügy” 

téma keretében is felmerül. 

A hozzászólók erőteljesen hangsúlyozzák azt is, hogy 

a helyi gazdálkodás előmozdítása révén biztosítani 

kell az élelmiszer-önellátást és az 

élelmezésbiztonságot. A viták során a résztvevők 

számos kérdést érintettek: élelmiszertermelő 

övezetek kialakítása a városok körül, gyümölcsfák 

ültetése a városi térségekben, a termelők és 

gazdálkodók földszerzésének támogatása a 

földterületek árának korlátozásával (lásd az ötletet). A 

javaslatok között szerepelt ezenfelül az is, hogy a 

nagy nemzetközi élelmiszer-áruházak számára 

kvótákat kell megállapítani a helyi termékek 

beszerzésére vonatkozóan (lásd az ötletet). 

A mezőgazdaság tématerületén belül felmerült az a 

kérdés is, hogy a mezőgazdaság hogyan kezelje az 

éghajlati változásokat, illetve hogyan készüljön fel 

azokra. A többfunkciós, többféle szempontból 

sokszínű agrárerdészeti rendszerek növelhetik a 

humusztermelődést, a vízmegtartó képességet és a 

CO2-megkötést, ezáltal jelentősen fokozva a 

mezőgazdaság stabilitását és termelékenységét (lásd 

az ötletet). Emellett egy résztvevő a nagyüzemi 

mezőgazdaságról az agroökológiára való átállás 

mellett érvelt (lásd az ötletet). 

Végezetül, szóba került a gazdálkodók jövedelme is: 

néhány hozzászóló azt javasolta, hogy a gazdálkodók 

garantált jövedelmét ne támogatások, hanem 

méltányos árak révén szavatolják (lásd például ezt az 

ötletet). 

 

 

 
Szennyezés 

A szennyezést a hozzászólók a környezetre gyakorolt 

nyomás egyik forrásaként jelölik meg. A szennyezés 

több területét tárgyalják, a következő altémákkal: 

vízszennyezés, műanyag- és fényszennyezés. 

A vízszennyezés altémáját illetően nagy hangsúlyt 

kapott az, hogy szavatolni kell az ivóvízforrások 

jövőbeli biztonságát és a tiszta ökoszisztémákat. 

Ezenfelül konkrét javaslatok születtek az óceánok és 

folyók szennyezése elleni küzdelmet illetően (lásd 

például ezt a rendezvényt), egy ilyen konkrét ötlet volt, 

hogy az óceánok elsavasodását semlegesíteni 

lehetne egy speciális baktériummal (lásd az ötletet). 

A hozzájárulások közül arányaiban sok foglalkozik a 

műanyagok által okozott szennyezés kérdésével, ami 

jól mutatja, hogy a lakosság körében ez a probléma 

egyre több aggodalomra ad okot. A résztvevők 

amellett, hogy sürgetik az egyszer használatos 

műanyagokra vonatkozó tilalom végrehajtását és 

kiterjesztését (lásd például ezt a rendezvényt), 

javasolják, hogy csak olyan műanyagokat 

használjanak csomagolóanyagként, amelyeket 

egyben, a különböző összetevők szétválasztása 

nélkül lehet újrahasznosítani (lásd például ezt az 

ötletet). Egy hozzászóló olyan létesítmények 

létrehozására tesz javaslatot, amelyek a folyókból és 

óceánokból összegyűjtött műanyagot hasznosítanák 

újra (lásd az ötletet). 

Végezetül, a platformra beküldött néhány ötletben a 

hozzászólók a fényszennyezés korlátozását 

szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). 

Támogatások, 
adóztatás 

A kibocsátások megadóztatásával kapcsolatos 

különböző elképzelések mellett, amelyeket a 

résztvevők az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

tématerületén belül vitattak meg, e tématerület 

keretében is számos javaslat született a nem 

környezetbarát támogatások felszámolására; egy 

ilyen, széles körben támogatott elképzelés szerint 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
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meg kell szüntetni a fosszilis tüzelőanyagokra 

vonatkozó minden támogatást (lásd az ötletet). Ehhez 

hasonlóan, egy másik ötlet a káros halászati 

támogatások megszüntetését javasolja (lásd az 

ötletet). Ezzel párhuzamosan érkeztek javaslatok a 

biológiai sokféleséggel és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos projektekhez nyújtott támogatások 

növelésére, csakúgy, mint a házak szigetelésének 

megújítására nyújtott uniós támogatásra (lásd az 

ötletet). 

A hozzászólók javasolták továbbá egy olyan 

fenntarthatósági adó bevezetését (lásd például ezt az 

ötletet), amelynek következtében a nem fenntartható 

termékek ára növekedve, így e termékek kevésbé 

lennének vonzóak mind a fogyasztók, mind a gyártók 

számára. Ezenfelül egy ilyen adó további bevételt 

vagy „éghajlati jövedelmet” biztosítana az EU 

számára, és olyan fenntarthatósági intézkedéseket 

lehetne belőle finanszírozni, mint például az 

elektromos autók vásárlása és a napelemek 

magánlakásokra történő felszerelése (lásd az ötletet). 

A hozzáállás és a 
viselkedés 
megváltoztatása 

Nagy hangsúlyt kapott az európai polgárok minden 

nemzedékének oktatása és tájékozottságának 

növelése is (lásd a rendezvényt). Jóllehet a legtöbb 

ötlet a fiatalok oktatásával kapcsolatos (lásd például 

ezt az ötletet), és van olyan hozzászóló, aki ezt kora 

gyermekkortól kezdve szorgalmazza, és oktatókertek 

létrehozását javasolja (lásd ezt az ötletet), felmerült 

annak az igénye is, hogy – különösen az európai 

népesség elöregedésének fényében – az idősebb 

európai polgárokat is bevonják az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kezdeményezésekbe (lásd például ezt az 

ötletet). Emellett néhány hozzászóló hangsúlyozza azt 

is, hogy elő kell mozdítani az európai intézmények 

általi, ökológiailag felelős kommunikációt. Javasolják 

például „Hogyan légy ökológiailag felelős európai 

polgár?” témájú kommunikációs eszközkészletek 

kidolgozását, valamint a környezetvédelmi oktatás 

megerősítését a környezet iránt felelősséget érző 

lakóközösségek megteremtése érdekében (lásd az 

ötletet). 

Egyes résztvevők – mindamellett, hogy tisztában 

vannak azzal a szereppel, ami az egyénekre hárul az 

éghajlatváltozás csökkentésében – hangsúlyozzák a 

vállalatok felelősségét, és arra ösztönzik az 

embereket, hogy vonják felelősségre azokat a 

vállalkozásokat, amelyek azt állítják magukról, hogy 

karbonsemlegesek, de továbbra is fenntarthatatlan 

üzleti modelleket alkalmaznak (lásd az ötletet). 

Lakhatás és 
építkezés 

Egy további tématerület a lakhatással és az 

építkezéssel foglalkozik, ezen belül pedig egy altéma 

fog össze számos, az új európai Bauhaus-ra 

vonatkozó ötletet és rendezvényt (lásd a 

rendezvényt), aminek célja az innovatív, esztétikus 

tervezésnek az olyan konkrét fellépésekkel való 

összekapcsolása, amelyek az éghajlatváltozás 

kezelésére, valamint jövőbeli élettereink 

fenntarthatóbbá, megfizethetőbbé és 

akadálymentesebbé tételére irányulnak. Egy másik 

ötlet szerint figyelemfelkeltő kampányokat kell folytatni 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású építőanyagok 

felhasználásával történő környezetbarát és 

fenntartható építkezésről (lásd az ötletet). 

Egy Svédországban megrendezett párbeszéd 

központi témája szintén az volt, hogy miként lehet a 

vidéki térségekben kialakítani és előmozdítani a 

fenntartható lakhatást annak érdekében, hogy 

vonzóbbá váljon a vidéki élet (lásd a rendezvényt). 

Az egyik javaslat szerint európai helyreállítási 

földalapot kell létrehozni azzal a céllal, hogy a biológiai 

sokféleség és a városlakók javára helyreállítsák az 

elhagyott földterületeket és épületeket (lásd az 

ötletet). 

Végezetül a résztvevők feltárták, hogyan lehetne az 

építőiparban újból felhasználni a használt 

építőanyagokat (lásd az ötletet). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

A legutóbbi hozzájárulásokban új hangsúlyként 

jelent meg az energia kérdése, tekintettel az EU 

egyre problematikusabbá váló függőségére az 

orosz gáz- és kőolajellátástól. Több javaslatot 

fogalmaztak meg, kezdve a józan energiapolitika 

ösztönzésétől az EU-ban (lásd az ötletet) egészen 

az energiafüggetlenségig, vagy a fenntartható 

közlekedés előmozdítása kapcsán. Az új 

hozzászólók jelentős része a vasúti hálózatok 

fejlesztését, az olcsó és hozzáférhető közösségi 

közlekedést, valamint a kerékpárhasználatot 

szorgalmazta (lásd például ezt az ötletet). A vita 

nagyrészt a tiszta energiaforrások körül zajlott, ami 

a korábbi jelentésekben is népszerű témának 

bizonyult (lásd például ezt az ötletet). A zöld 

energiahordozók között gyakran említették 

példaként a hidrogént, míg többen rámutattak 

egyes „zöld” energiaforrások, például az 

atomenergia és a metán korlátaira (lásd például ezt 

az ötletet).  

A fenntartható fogyasztás ösztönzésének kérdése 

kapcsán ismét felmerültek olyan korábban már 

jelzett altémák, mint például a műanyag 

használatának betiltása (lásd például ezt az ötletet), 

az újrafeldolgozás, a hulladék csökkentése és a 

fenntartható fogyasztást ösztönző adórendszer. Új 

ötletként konkrét javaslatok fogalmazódtak meg, 

például egy EU által támogatott autócsere-program 

létrehozására, amely lehetővé tenné a polgárok 

számára, hogy kevésbé szennyező modellre 

cseréljék autójukat, például hibrid gépjárművekre 

(lásd az ötletet). Más hozzájárulások 

energiamegtakarítási módokat javasoltak az 

éghajlatváltozásra tekintettel, különösen az 

irodákban (lásd például ezt az ötletet). 

Ismét sokan szóltak hozzá az éghajlatváltozás és 

általában a kibocsátások kérdéséhez, azonban az 

elmúlt időszakban több javaslatot is 

megfogalmaztak a környezetvédelmi oktatással 

kapcsolatosan (lásd például ezt az ötletet). 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán az 

újabb hozzájárulások az éghajlatváltozással 

kapcsolatos közös megközelítés összefüggésében 

javaslatot tettek egy európai környezetvédelmi 

nagykövet kinevezésére, illetve – az aktuális 

helyzetre tekintettel – egy uniós energiaügyi 

miniszter hivatalának létrehozására, aki a 

nemzetközi színtéren képviselné Európát ezekben 

az ügyekben (lásd például ezt az ötletet). 

A 2022. április elején Milánóban tartott európai 

ifjúsági vita számos, a fenntartható űrkutatással 

kapcsolatos kérdést vitatott meg, és felszólított új, 

környezetbarátabb űrtechnológiák kifejlesztésére a 

fenntartható műholdak létrehozása érdekében (lásd 

ezt az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621
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 9. ábra – Gondolattérkép az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témához, 1. rész 

 

Konkrét szakpolitikai intézkedésekkel elősegíteni a zöld átállást

Megadóztatni a kibocsátást

Kiterjeszteni az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert

Betiltani a rövid távú repülőjáratokat

Javítani és kibővíteni a közösségi közlekedést és infrastruktúráját

Beruházni a környezetbarát közlekedésre vonatkozó kutatásba-fejlesztésbe

Megszüntetni vagy korlátozni a nem megújuló 

energiaforrások használatát

Népszerűsíteni és kutatni az alternatív energiaforrásokat

Közlekedés

Energia

Éghajlatváltozás

és környezet-védelem 

Bővíteni a gyorsvonat-hálózatokat

Megvitatni az elektromos autók környezeti előnyeit és hátrányait 

Felmérni az energiahatékony és 

környezetbarát fűtés lehetőségeit
Fejleszteni a kerékpáros infrastruktúrát

Lejjebb vinni az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

megengedett maximális mértékét

Csatlakozni a fosszilis tüzelőanyagok elterjedésének 

megakadályozásáról szóló szerződéshez

Beruházni a CO2-leválasztási és -tárolási technológiákba

Elszámoltatni a vállalatokat az 

energiahasználatuk tekintetében

Visszaszorítani a pazarlást, így az élelmiszer- és vízpazarlást

Bevezetni a környezeti hatásokat részletesen 

ismertető termékcímkéket

Ösztönözni az etikus divatot és a környezetbarát textilipart

Előmozdítani a zöld- és ökoturizmust

Meghosszabbítani az új készülékekre vonatkozó 

kötelező garancia időtartamát

Ösztönözni a körforgásos gazdaságot

Górcső alá venni a tömeges fogyasztást

Fogyasztás

Népszerűsíteni az energiahatékony elektronikus készülékeket

Újratervezni az ellátási láncokat

Megtiltani az EU-ban keletkezett hulladék „kiszervezését”

Fellépni a vízpazarlás ellen
Társadalmilag befogadó módon kiterjeszteni a zöld megállapodást

Ösztönözni a helyi és regionális szintű végrehajtást

Nyomon követni az intézkedések és a végrehajtás hatását

Határozottabb európai környezetvédelmi politikát alkalmazni 

az éghajlatváltozás visszaszorítása érdekében

Szabályozni a kriptovaluta-bányászatot

Küzdelem 
az éghajlat-
változás 
ellen

Előmozdítani az uniós energiafüggetlenség 

elérésének fenntartható módjait
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10. ábra – Gondolattérkép az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témához, 2. rész 
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Az egészségügy témáján belül a hozzászólók a 

tématerületek széles körével foglalkoztak. A 

leggyakrabban előforduló tématerületek közé tartozott 

a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való 

egyenlő hozzáférés biztosítása és a nagyobb fokú 

európai szintű harmonizáció és integráció; mindezt a 

Covid19-járványból leszűrt tapasztalatok és a járvány 

hatásai is befolyásolták. A többi ötlet a mentális 

egészségbe való fokozott beruházásokra irányuló 

felhívásoktól a mai egészségügyi problémák 

leküzdését szolgáló, különösen az idősödő 

népességre és a daganatos betegségekre 

összpontosító egészségügyi kutatásokon át a 

megelőző intézkedésekbe való beruházások 

szorgalmazásáig terjed, ez utóbbiba beleértve az 

egészséges életmód népszerűsítését és az 

egészségügyi problémákat okozó tényezők, például a 

légszennyezés és a dohányfogyasztás kezelését. 

Ebben a témában 2 413 hozzájárulás érkezett: 1 162 

ötlet, 1 003 hozzászólás és 248 rendezvény. A 

tématerületeket az említésük gyakorisága szerint 

soroljuk fel. Az e témában felvetett legjelentősebb 

tématerületek az alábbiak: 

 

 Mindenki számára hozzáférhető egészségügyi 

ellátás 

 Az uniós egészségügyi ellátórendszerek 

integrálása 

 Egészséges életmód 

 Egészségügyi kutatás 

 Beavatkozás helyett megelőzés 

 Egészséges időskor és öregedésgátlás 

 Gyógyászati megközelítések 

 A Covid19-re adott válaszok 

3.  Egészségügy 
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 Egészségügy a digitalizáció korában 

 Daganatos betegek ellátása 

 Egészségügyi dolgozók 

 Szexuális és reproduktív egészség 

 

 

Rendezvények 
Számos közelmúltbeli rendezvény foglalkozott 

olyan kérdésekkel, mint a mentális egészség és 

jólét (lásd például ezt az eseményt). Az ifjúsági 

tanácsok Lengyelországban tartott európai 

kongresszusán a résztvevők megvitatták a 

közösségi média hatását a mentális egészségre 

(lásd a rendezvényt). A Covid19-világjárvány 

kapcsán foglalkoztak a világjárványnak a polgárok 

fizikai és mentális egészségére gyakorolt hatásaival 

(lásd az eseményt).  

A Ljubljanai Egyetemen szervezett online 

rendezvény résztvevői megvizsgálták az EU 

szerepét az egészséges időskor lehetővé tételében 

(lásd a rendezvényt), míg egy olaszországi 

rendezvény a rák elleni európai tervvel foglalkozott 

(lásd a rendezvényt).  

Az egészségügyi ellátás uniós tagállamok közötti 

integrálásához kapcsolódóan egy részvételen 

alapuló görögországi szemináriumon az európai 

közegészségügyi rendszer létrehozásának 

kilátásait és nehézségeit vitatták meg (lásd a 

rendezvényt). A résztvevők különböző ötleteket 

fogalmaztak meg, egy európai orvosi hadtest 

létrehozására irányuló felhívástól kezdve az észak 

és dél közötti egyenlőtlenségek felszámolásáig, 

egy ilyen közös európai közegészségügyi rendszer 

felé való elmozdulás érdekében.  

Egy online rendezvényen a szennyező anyagok – 

például a dohányfüst, a gáznemű üzemanyagok, a 

vegyi anyagok, valamint más allergének és radonok 

– levegőminőséggel kapcsolatos egészségügyi 

kockázatait vitatták meg (lásd az eseményt).  

 

Mindenki számára 
hozzáférhető 
egészségügyi 
ellátás 

E téma egyik leggyakrabban említett tématerülete a 

megfizethető és magas színvonalú egészségügyi 

ellátáshoz való egyenlő hozzáférés szorgalmazása 

(lásd például ezt a nagymértékben támogatott ötletet).  

Az ötletek felvetői támogatnák egy európai 

egészségbiztosítási rendszer bevezetését is (lásd 

például ezt az ötletet). Az egyik igen támogatott ötlet 

ebben a témában szintén azt szorgalmazza, hogy az 

EU biztosítsa valamennyi uniós lakos számára a 

megfizethető és magas színvonalú egészségügyi és 

szociális ellátási szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférést, amelyeket reziliens, személyzettel és 

felszereléssel jól ellátott és társadalombiztosítással 

általánosan fedezett állami rendszerek nyújtanak (lásd 

az ötletet). Több ötlet merült fel azzal kapcsolatban, 

hogy az EU-nak forrásokat kell allokálnia arra a célra, 

hogy jövedelemtől és életkortól függetlenül mindenki 

számára kifejezetten biztosítsa a mentális 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (lásd 

például ezt az ötletet). Egy ötlet szerint az 

egészségügyi ágazat deprivatizálása szintén egy 

módja lehet a mindenki számára megfizethető 

egészségügyi ellátás biztosításának (lásd például ezt 

az ötletet), és annak, hogy az EU-n belül megszűnjön 

az állami, illetve magánegészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés kettőssége (lásd az ötletet). Más ötletek a 

gyógyszerárak problémáját taglalják, és javaslatokat 

tartalmaznak arra, hogy a gyógyszeripar erőteljesebb 

ellenőrzésével miként lehetne azokat mindenki 

számára megfizethetővé tenni (lásd például ezt az 

ötletet). 

Ami a hozzáférhetőséget illeti, az ötletek egy része 

számos megoldást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 

az egészségügyi ellátást miként lehetne a 

gyakorlatban akadálymentesebben hozzáférhetővé 

tenni a csökkent mozgásképességű vagy távoli 

területeken élő betegek számára (lásd például ezt az 

ötletet). Az egészségügyi távellátás fejlesztése azt 

jelenti, hogy egészségügyi buszok révén biztosítani 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
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lehet az orvosi ellátás gyors és viszonylag 

akadálymentes igénybevételét (lásd az ötletet). 

Az utolsó altéma az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés egyenlőségi szempontjához kapcsolódik. 

A hozzászólók rámutattak arra, hogy egyes 

betegcsoportok gyakran sajátos társadalmi 

akadályokkal szembesülnek. Néhány résztvevő 

kiemelte, hogy a gyermekgyógyászati ellátásra kell 

összpontosítani, különösen a daganatos betegek 

esetében (lásd például ezt az ötletet), egy másik ötlet 

pedig a fogyatékossággal élőknek biztosított 

célirányos juttatások növelésére vonatkozik (lásd az 

ötletet). Az egyik résztvevő azt kérte, hogy a 

transznemű személyek számára biztosítsanak jobb 

hozzáférést a kifejezetten nekik szóló egészségügyi 

szolgáltatásokhoz (lásd az ötletet). 

A jelenlegi Covid19-járvány és a mentális 

egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó hosszú 

várólisták figyelembevételével több ötlet merült fel 

azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak forrásokat kell 

allokálnia arra a célra, hogy jövedelemtől és életkortól 

függetlenül mindenki számára biztosítsa a mentális 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (lásd 

például ezt az ötletet). 

A „Határok nélküli egészségügy egy idősödő 

társadalomban” címmel megtartott német 

rendezvényen az európai egészségügyi rendszerek 

előtt álló jelenlegi és jövőbeli kihívásokat vitatták meg, 

az egészségügyet napjainkban jellemző két 

megatrend, a népesség elöregedése és a technológiai 

forradalom tükrében. A rendezvényen arra is választ 

kerestek, hogy a technológia milyen módon segíthet 

abban, hogy a népesség elöregedése ellenére is 

biztosítható legyen az általános egészségügyi ellátás 

(lásd a rendezvényt). A résztvevők három intézkedési 

területet jelöltek meg: nemzetközi képzési programok 

bevezetése; a földrajzi határok megszüntetése az 

egészségügyi kutatás és ellátás területén; valamint a 

munkamodellek (munkaidő és -tartalom) javítása, 

különös tekintettel a munkavállalók értékelésének 

módszereire.

 

Az uniós 
egészségügyi  
ellátórendszerek 
integrálása 

Az egészségüggyel kapcsolatos ötletekben az egyik 

leggyakrabban említett tématerület az uniós 

egészségügyi ellátórendszerek integrálása, a 

tagállamok közötti fokozott együttműködéssel (lásd 

például ezt az ötletet). A platform résztvevői 

szorosabb együttműködést szorgalmaznak a 

tagállamok között az európai egészségügyi 

ellátórendszerek megerősítése (lásd például ezt a 

rendezvényt) és az egész EU-ban minőségi 

egészségügyi ellátás nyújtása érdekében. Az ötletek 

közé tartozik az egész Unióra kiterjedő ellátási normák 

meghatározása (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet), a gyógyászati ismeretek és kapacitások 

hálózatban történő összevonása (lásd például ezt az 

ötletet), vagy például annak lehetővé tétele az intenzív 

osztályokon dolgozók számára, hogy Unió-szerte 

szabadon mozogjanak és ápoljanak kritikus állapotú 

betegeket (lásd például ezt az ötletet). Javaslatok 

születtek továbbá az ápolói szakképesítések EU-

szerte történő elismerésére, a ritka betegségek 

európai kórházának létrehozására (lásd az ötletet), a 

szervátültetésre vonatkozó jogi szabályozás 

javítására egy egységes transzplantációs és 

donorrendszer létrehozása céljából (lásd az ötletet), 

valamint az egészségügyi intézmények 

akkreditációjával foglalkozó európai ügynökség 

létrehozására (lásd az ötletet). A hozzászólók egyúttal 

javasolták a betegségeknek az egész EU-ban való 

elismerését, mégpedig egy kezelési módszereket és 

értékeléseket tartalmazó adatbázis, valamint az egész 

EU-ra kiterjedő betegségnyilvántartási rendszer 

létrehozása érdekében (lásd például ezt az ötletet). 

Egy másik ötlet a szomszédos országok közötti 

egészségügyi folyosók létrehozására vonatkozik (lásd 

például ezt az ötletet). Ez lehetővé tenné a 

munkavállalók, a betegek és az egészségügyi 

szakemberek számára, hogy a jövőbeli lezárások 

idején az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás 

biztosítása érdekében átlépjék a nemzeti határokat. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
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Ennek megfelelően a megbeszélés résztvevői 

rámutattak, hogy bővíteni kellene az EU hatáskörét 

népegészségügyi kérdésekben (lásd például ezt az 

ötletet és ezt a rendezvényt), és sokan javasolták és 

támogatták a Lisszaboni Szerződés felülvizsgálatát 

(lásd például ezt az ötletet). Mások egy európai 

egészségügyi hatóság létrehozását (lásd az ötletet), 

illetve az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

szerepének kibővítését javasolták (lásd az ötletet). Az 

egyik hozzászóló egy európai egészségügyi 

minisztérium létrehozását javasolta (lásd az ötletet), 

illetve egy olyan valódi hatóság létrehozását, amely az 

összes uniós egészségügyi ügynökséget koordinálja 

a gyógyszerellátás felügyelete érdekében, a 

kifejlesztéstől a gyártásig (lásd az ötletet). Ezek a 

javaslatok leggyakrabban azzal összefüggésben 

merülnek fel, hogy a tagállamok milyen módon kezelik 

a Covid19-világjárványt és az orvostechnikai 

felszerelések ehhez kapcsolódó hiányát, valamint az 

oltóanyag-fejlesztés és a közös oltóanyag-beszerzés 

kihívásait. Ennek megfelelően a hozzászólók kiemelik, 

hogy növelni kell, illetve át kell helyezni a gyógyszerek 

és orvostechnikai eszközök gyártási kapacitását az 

EU-n belül (lásd például ezt az ötletet). 

Egyes hozzászólók a közös uniós egészségügyi 

kihívásokra irányuló integrált stratégiát 

szorgalmaztak, például a mentális egészségre (lásd 

például ezt az ötletet) és az öngyilkosság 

megelőzésére (lásd például ezt az ötletet) vonatkozó 

európai stratégiát, illetve a ritka betegségekre 

vonatkozó közös megközelítést (lásd például ezt az 

ötletet). Ehhez kapcsolódóan egy Lengyelországban 

szervezett, egészségügyi témájú nemzeti vita során a 

résztvevők az Európai Unióról szóló szerződés 

módosítását javasolták a mentális egészséggel 

kapcsolatos kérdések uniós szintű szabályozása 

érdekében (lásd a rendezvényt). Mások a rák elleni 

küzdelemmel és megelőzéssel kapcsolatban nem 

tartják helyénvalónak az Unió egészségügyi 

hatáskörének kiterjesztését, mivel a tagállamok 

jobban tudnak igazodni a helyi körülményekhez (lásd 

az ötletet). Egy sor ötlet foglalkozik a terminális 

gondozás tématerületével, egységes európai 

stratégiát javasolva a terminális gondozás keretébe 

tartozó kezelésekre vonatkozóan (lásd az ötletet), 

más ötletek pedig a daganatos betegek palliatív 

kezelésének javítására irányulnak (lásd az ötletet). 

Egészséges 
életmód 

További gyakran említett tématerület az egészséges 

életmód népszerűsítése. A platform számos 

résztvevője úgy látja, hogy az EU alkalmas arra, hogy 

az európaiak körében népszerűsítse az egészséges 

életmódot. Jónéhány hozzászóló fontosnak tartja a 

vegán vagy vegetáriánus étrendek népszerűsítését 

azok egészségügyi és környezeti előnyei miatt (lásd 

például ezt az ötletet). Ezzel összefüggésben 

néhányan a húsra kivetett adók emelését és az 

egészséges élelmiszereket terhelő HÉA csökkentését 

javasolták (lásd az ötletet), míg mások általánosan 

megadóztatnák az egészségtelen élelmiszereket (lásd 

például ezt az ötletet). Az egyik résztvevő az 

egészséges és bioélelmiszerek támogatását javasolta 

annak érdekében, hogy az alacsony jövedelműek is 

meg tudják vásárolni azokat (lásd az ötletet). Az 

egészségtelen étrend következményeit 

továbbgondolva egy másik résztvevő az 

egészségtelen étrendhez és az elhízáshoz 

kapcsolódó gyulladásos betegségek kezelését 

javasolta (lásd az ötletet). 

A platformra beérkezett javaslatok között szerepel 

még az egészségműveltség és az ezzel kapcsolatos 

oktatás előmozdításának támogatása (lásd például 

ezt az ötletet és ezt az ötletet), valamint az 

egészséggel kapcsolatos gyakorlatoknak a korai 

életkortól kezdődően történő megismertetése mint az 

egészséges életmód egyik fontos tényezője (lásd az 

ötletet). Ezzel kapcsolatban egy résztvevő bírálta a 

Nutri-score pontrendszerben használt paramétereket 

(lásd az ötletet). Az egészséges étrenddel 

kapcsolatos oktatás mellett a hozzászólók különösen 

fontosnak tartották a mentális egészséggel 

kapcsolatos oktatást is (lásd például ezt az ötletet). 

Az élelmiszerek és az egészség közötti összefüggést 

több ötlet is tovább vizsgálja, és a hozzászólók 

felvetették az élelmiszerminőség fokozott 

ellenőrzésének kérdését (lásd például ezt az ötletet), 

illetve bizonyos termékek, például a mesterséges 

transzzsírok betiltását (lásd az ötletet). Szó esett a 

táplálkozást és az egészséget befolyásoló 

mezőgazdasági technikák, például a nagyüzemi 

gazdálkodásban használt antibiotikumok 
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szabályozásáról is (lásd az ötletet). Litvániában egy 

külön, 280 résztvevővel megtartott rendezvényen 

foglalkoztak a fenntartható élelmiszerekkel 

kapcsolatos uniós szakpolitika továbbfejlesztésével 

(lásd a rendezvényt). Jelezték, hogy az EU-nak a 

mezőgazdasági termelőknek nyújtott egyedi 

támogatások révén többet kellene befektetnie a 

biogazdálkodásba. A résztvevők általánosságban 

hangsúlyozták, hogy a fenntartható agrárpolitika 

végrehajtása érdekében alulról építkező 

megközelítést kell alkalmazni. Hasonló ötletek az 

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témában is 

megjelennek. 

Több polgár is rámutatott arra, hogy európai szinten 

vissza kell szorítani a dohányfogyasztást az árak 

növelése és kizárólagos gyógyszertári értékesítés 

révén (lásd például ezt az ötletet), mások pedig a 

kábítószerek elleni kitartóbb uniós szintű küzdelmet 

szorgalmazták (lásd az ötletet). Az alkoholt szintén 

azon függőségek között említették, amelyek ellen az 

EU-nak küzdenie kellene (lásd például ezt az ötletet), 

és egy résztvevő azt javasolta, hogy alkoholt és 

dohányt kizárólag erre specializálódott üzletekben 

lehessen értékesíteni (lásd az ötletet). 

Néhány hozzászóló az évszakokhoz kapcsolódó 

óraátállítás eltörlését javasolta, ami véleményük 

szerint javítaná az általános egészséget és 

biztonságot (lásd például ezt az ötletet). 

Egészségügyi 
kutatás 

Az egészségügyi kutatás egy sokakat megmozgató, 

átfogó tématerület, amely többféle kérdést is érint. A 

hozzászólók a konkrét kérdéstől függetlenül általában 

határozottan egyetértettek a kutatásba történő 

beruházások növelésével, különösen az innovatív 

orvosbiológiai technológiák vizsgálata esetében. 

Több hozzászóló különböző ötleteket javasolt egy 

erőteljes európai egészségügyi ökoszisztéma 

kialakítására, amely előmozdítja és támogatja az 

egészségügyi innovációt és az egészségügyi kutatást 

(lásd például ezt az ötletet). A javaslatok különböző 

formákat öltenek: az egyik széles körben támogatott 

felvetés szerint például a Horizont Európa program 

keretében ösztönözni kellene a krónikus fáradtság 

szindróma patológiai mechanizmusaival kapcsolatos 

kutatásokat (lásd az ötletet), egy másik szerint pedig 

a neurodegeneratív betegségek kutatását kellene 

támogatni (lásd az ötletet). 

A kutatás uniós szintű intézményi megszervezését 

illetően egyes hozzászólók a szellemi tulajdont 

ösztönző átlátható rendszert javasoltak (lásd az 

ötletet), illetve egy központosított európai 

egészségügyi kutatóintézet létrehozását 

szorgalmazták az egészségügyi kutatásnak a nemzeti 

intézetek közötti koordinációja és a gyógyszerészeti 

kutatásba való beruházás érdekében (lásd az ötletet). 

Felmerült továbbá a fertőző betegségek európai 

laboratóriuma létrehozásának ötlete is (lásd az 

ötletet). Egy hozzászóló hangsúlyozta, hogy a nemzeti 

kutatóintézeteknek kapcsolatokat kell kialakítaniuk 

egymással, míg a védőruházat és a gyógyszerek 

beszerzését, gyártását és forgalmazását sokkal 

inkább európai alapúvá kell tenni (lásd az ötletet). Egy 

másik ötlet szerint az egyetemekkel összefogva 

kellene kutatásokat végezni Európában egy új, a 

szuperrezisztens baktériumokkal szemben is hatásos 

antibiotikum kifejlesztése céljából (lásd például ezt az 

ötletet). Szintén fokozni kellene az antibiotikumok 

használatával, illetve helytelen alkalmazásával 

kapcsolatos tudatosságot (lásd az ötletet). Néhány 

polgár egy olyan jogszabály elfogadását is 

szorgalmazta, amely kötelezővé tenné az 

oltóanyagokat forgalmazó gyógyszeripari vállalatok 

számára, hogy közzétegyék az oltóanyagok klinikai 

vizsgálatainak teljes körű adatait, segítve ezzel 

biztonságosságuk és hatékonyságuk értékelését (lásd 

az ötletet). 

A nemi alapú elfogultságot szintén említették azon 

problémák között, amelyek akadályozzák a kutatókat 

a nők körében gyakoribb betegségek hatékony 

tanulmányozásában. Az egyik résztvevő sürgeti az 

EU-t, hogy keressen megoldást arra a problémára, 

hogy a kutatásban hiányoznak a nőkre vonatkozó 

adatok (lásd az ötletet). 

Néhány hozzászóló – az „Egyéb ötletek” témán belül 

széles körben támogatott ötlethez kapcsolódva – 

cselekvési tervet vár azzal kapcsolatban, hogy a 
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kutatásban ne használjanak fel állatokat (lásd az 

ötletet). 

Beavatkozás helyett 
megelőzés 

Az egészséges életmód kategóriáját illetően, a 

megelőzés az a terület, ahol az EU hatékonyan 

cselekedhet és cselekednie is kell. 

A hozzászólók által benyújtott több ötlet a mentális 

egészséggel és annak következményeivel – például a 

kiégéssel, a stresszel, a depresszióval és a 

szorongással – kapcsolatos ismeretek fokozására 

irányul, és e hozzászólók egy európai terv 

kidolgozását szorgalmazták a probléma kezelése 

érdekében (lásd például ezt az ötletet), különös 

tekintettel a Covid19 miatt bevezetett korlátozó 

intézkedések hatásaira (lásd például ezt az ötletet). 

Ezt a kérdést különösen sürgetőnek tartották a fiatalok 

körében, és olyan ötleteket vetettek fel vele 

kapcsolatban, mint a mentális egészséggel foglalkozó 

európai ifjúsági platform létrehozása (lásd az ötletet), 

valamint a kutatásba (lásd az ötletet) és a mentális 

egészséggel kapcsolatos ismeretekről szóló 

médiakampányokba (lásd az ötletet) való fokozott 

beruházás. 

A levegőszennyezésnek a polgárok egészségére 

gyakorolt hatása szintén sürgető kérdésként jelenik 

meg (lásd az ötletet), csakúgy, mint a zajszennyezés 

kezelésének szükségessége a gumiabroncsok 

megengedett zajszintjének szigorú szabályozása 

révén (lásd az ötletet). A hozzászólók ezenkívül 

szükségesnek tartják a különös aggodalomra okot adó 

anyagoknak, többek között a per- és polifluoralkil-

anyagoknak (PFAS) való kitettség csökkentését (lásd 

az ötletet). 

A megelőzéshez kapcsolódva az egyik ötlet az 

epigenetikai technológiáknak az új ökológiai 

humanizmus előmozdítása szempontjából jelentkező 

előnyeit mutatja be, nevezetesen a környezet és az 

élelmiszerek növekvő szerepét az egyének és a 

közösség egészségének védelmében (lásd az ötletet). 

A rendezvényeken a megelőzés és az egészségügyi 

szűrővizsgálatok fontosságát is hangsúlyozták (lásd a 

rendezvényt).  

Az egyik résztvevő hangsúlyozta, hogy a szív- és 

érrendszeri betegségekkel kapcsolatban is európai 

cselekvési tervet kellene kidolgozni (lásd az ötletet). 

Egészséges 
időskor és 
öregedésgátlás 

Néhány résztvevő több szempontból is megvitatta az 

egészséges időskorral és az öregedésgátlással 

kapcsolatos ötleteket. 

Figyelembe véve az európai népesség elöregedését, 

a polgárok kiemelték a jó egészségi állapot 

fontosságát az „ezüstkorban”. Ennek érdekében 

hangsúlyozták, hogy az időseknek minőségi 

gondozási szolgáltatásokat kell nyújtani (lásd az 

ötletet). Az egyik – sok támogatást és hozzászólást 

vonzó – ötlet az egészségben eltöltött hosszú élettel 

kapcsolatos tudományközpontú kutatásokat és 

technológiákat, például a fiatalító terápiákat és az 

ezen a területen folytatott klinikai vizsgálatokat 

szorgalmazta. Szintén kulcsfontosságú a hatékony 

jogi, költségvetési, szabályozási és intézményi 

kötelezettségvállalások végrehajtása, amelyek célja a 

várható egészséges élettartam növelése az EU-ban 

(lásd az ötletet). Ezt az elképzelést még tovább 

gondolva egy hozzászóló a krionikára hívja fel a 

figyelmet mint olyan módszerre, amellyel a 

gyógyíthatatlan betegek testét lefagyasztott 

állapotban megőrzik mindaddig, amíg ki nem 

dolgozzák a megfelelő gyógymódot a betegségükre 

(lásd az ötletet). 

Az öregedésgátlás – tekintettel az aktív népesség 

csökkenésére – a gazdasági növekedés fellendítését 

is szolgálhatja (lásd az ötletet). 

Egy polgár felvetette, hogy a vidéki területeken 

lehetne kialakítani az egészséges öregedési 

stratégiák innovációs központjait, mivel ezeken a 

„nehéz helyzetben lévő területeken” általában több 
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idős ember él, és az egészségügyi ellátás színvonala 

sem olyan jó, mint a városi területeken, ezért innovatív 

megoldásokra van szükség (lásd az ötletet). Egy 

másik hozzászóló által javasolt megoldás az önálló 

életvitelt segítő, több generációs együttélés (lásd ezt 

az ötletet). 

Egy litvániai rendezvényen az életkorhoz kapcsolódó 

érdekes perspektívából vizsgálták a fiatalok és az 

idősek eltérő meglátását és hozzáállását az 

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban (lásd a 

rendezvényt). A rendezvény két fő megállapítása az 

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztató 

kampányok és egész életen át tartó tanulás 

fontossága, valamint a családok alapvető szerepe és 

egymás segítése az egészségügyi problémák 

megoldásában. 

Gyógyászati 
megközelítések 

A platformok résztvevői néha eltérően vélekednek a 

legjobb gyógyászati megközelítésről. Bár a 

gyógyászati megközelítésekről folytatott vitákon 

általában csak kevesen vesznek részt, egyes 

kérdések szélesebb közönséget is vonzanak. Ilyen 

például a terminális gondozás. Az egyik hozzászóló 

szerint több adatot kellene gyűjteni az élet 

befejezésével kapcsolatos döntésekről, és az egész 

Európai Unióban el kellene ismerni az élő 

végrendeletet (lásd az ötletet). 

A terminális gondozás tématerületével foglalkozó 

egyik ötlet a daganatos betegek palliatív kezelésének 

javítására irányul (lásd az ötletet). 

Az élet befejezésének megkönnyítésével kapcsolatos 

jogszabályok mellett egy másik általánosan 

megvitatott téma a könnyű drogok orvosi célú 

felhasználásának dekriminalizálása. Számos polgár 

javasolta különösen a kannabisz gyógyászati és 

terápiás célú felhasználásának dekriminalizálását 

(lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

A platformon széles körű vita bontakozott ki a 

természetes gyógymódoknak – fitoterápia, 

homeopátia stb. – az orvostudományba való 

integrálásáról a hagyományos orvoslás 

kiegészítéseként (lásd például ezt az ötletet). 

Ezenkívül szóba került az orvoslás holisztikusabb 

megközelítésének igénye is (lásd például ezt az 

ötletet). Egyes hozzászólók e tekintetben úgy vélték, 

hogy a nem orvosi jellegű beavatkozások 

bizonyítottan javíthatják a betegek egészségügyi 

állapotát és autonómiáját (lásd például ezt az ötletet). 

Más résztvevők a tényeken alapuló orvoslás és a 

tudományos információkhoz való hozzáférés 

fontosságát hangsúlyozták az egészségügyi álhírek 

elleni küzdelem érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). 

A Covid19-re adott 
válaszok 

A világjárvány természetesen érdeklődést és 

aggodalmakat váltott ki az egészség terén. Ezt a témát 

a platformon közzétett számos ötlet felveti. Az 

egészségügyi erőforrások hiánya – legyen szó kórházi 

személyzetről, maszkokról vagy oltóanyagokról – 

nyilvános vitát váltott ki arról, hogy az EU-nak 

stratégiailag önállóvá kell válnia az egészségügy 

területén. Egy határozottan támogatott ötlet az 

alapvető gyógyszerek gyártásának autonómiájával 

kapcsolatos (lásd az ötletet). 

Széles körű vita bontakozott ki a Covid19 hatásairól: a 

hozzászólók általánosságban úgy vélték, hogy helyre 

kell állítani a racionális és tudományos hitelességet, 

valamint az orvostudományba és a politikába vetett 

bizalmat, tekintettel arra, hogy a világjárvány során 

széles körben terjedtek a tévhitek és az álhírek. A 

Covid19-cel kapcsolatos intézkedések megvitatása 

keretében a platformon hozzászólók egyetértettek 

abban, hogy az EU-n belüli, a Covid19-cel 

kapcsolatos intézkedéseket bizonyítékokra alapozva 

kell végrehajtani, a lehető legreálisabb költség-haszon 

elemzések elvégzése érdekében (lásd ezt az ötletet). 

Az egyik résztvevő különösen óva intett attól, hogy 

elhanyagolják vagy halogassák a más betegségekben 

szenvedő betegek kezelését amiatt, hogy az 

egészségügyi létesítményeket a Covid-betegek 

fogadására alakították át (lásd az ötletet). Ezzel 

összhangban a polgárok szorgalmazták az 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/102631
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218131
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243512
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/217
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
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egészségügyi személyzet létszámának növelését 

(lásd például ezt az ötletet). 

További ötletekben hangsúlyozták, hogy inkluzív 

stratégiákat kell kidolgozni a jövőbeli világjárványok 

uniós szintű kezelésére, biztosítva a fogyatékossággal 

élő személyek jogainak védelmét (lásd ezt az ötletet). 

Az egyik javaslat arra vonatkozott, hogy végezzenek 

kutatást a Covid19-cel kapcsolatos intézkedéseknek 

az egyes uniós tagállamokban az idősotthonok lakóira 

és személyzetére gyakorolt hatásairól annak 

érdekében, hogy közvetlen beszámolók álljanak 

rendelkezésre az időseknek a Covid19-cel 

kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő 

tapasztalatairól (lásd az ötletet). Egy polgár kérte 

továbbá a világjárvány járulékos kárainak és rejtett 

hatásainak kivizsgálását (lásd az ötletet).  

Több résztvevő szorgalmazta a mentális 

egészségügyi támogatás megerősítését a 

világjárvány társadalmi és gazdasági 

következményeinek kezelése érdekében, különösen a 

fiatalok körében (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). Számos rendezvény is foglalkozott ezzel a 

tématerülettel, például az európai népegészségügy 

koronavírus-válság utáni jövőjének kérdésével (lásd a 

rendezvényt). 

Az oltási programról folytatott vitákban egymásnak 

ellentmondó nézetek jelentek meg, attól az ötlettől 

kezdve, hogy az oltást mindenki számára kötelezővé 

kellene tenni (lásd például ezt az ötletet) a polgárok 

szabad választására vonatkozó javaslatig (lásd 

például ezt az ötletet). Egy másik hozzászóló amellett 

érvelt, hogy a védőoltásokat nem kellene kötelezővé 

tenni a fiatalok számára, és az EU-nak nem lenne 

szabad azzal „zsarolnia” őket, hogy védőoltás 

ellenében biztosít könnyítéseket a nemzetközi 

utazások tekintetében, továbbá, amennyiben PCR-

tesztet írnak elő, azt ingyenesen kellene biztosítani 

(lásd az ötletet). Arra vonatkozó javaslat is született, 

hogy az uniós tagállamoknak meg kellene állapodniuk 

a releváns WHO-előírások és az antitest-szintet (vagy 

oltást/emlékeztető oltást) igazoló tagállami 

dokumentumok elismeréséről (lásd az ötletet). Széles 

körű vita bontakozott ki a zöldigazolványról is: 

egyesek a betiltását követelik (lásd például ezt az 

ötletet) attól tartva, hogy a polgárok két külön osztálya 

alakulna ki (lásd az ötletet), és úgy vélik, hogy az 

európaiaknak meg kell védeniük azon jogukat, hogy 

ne oltassák be magukat (lásd az ötletet). Mások ezzel 

szemben támogatják az említett egészségügyi kártya 

és a kötelező oltás ötletét, mint a vírus legyőzésére és 

az egészségügyi rendszerek életképességének 

megőrzésére irányuló kollektív erőfeszítések eszközét 

(lásd például ezt az ötletet). Egy hozzájárulás az uniós 

szintű oltóanyag-beszerzési eljárásokkal foglalkozott, 

és szélesebb körű tájékoztatást és átláthatóságot 

tartana szükségesnek a gyógyszergyártókkal kötött 

szerződések tekintetében (lásd az ötletet). 

Sok hozzászóló nagyobb szolidaritást tartana 

szükségesnek, és globális partnerség és 

finanszírozás létrehozását szorgalmazza, hogy 

világszinten lehessen küzdeni a betegségek ellen és 

azok felszámolása érdekében, továbbá azt javasolták, 

hogy Európa járjon élen a világjárványok, a rák és a 

szívbetegség elleni küzdelemben és e betegségek 

legyőzésében (lásd ezt az ötletet). Egy hozzászóló azt 

javasolta, hogy az Európai Bizottság az Egészségügyi 

Világszervezettel együttműködve mozdítson elő egy 

olyan nemzetközi megállapodást, amely a 

világjárványokkal összefüggésben lehetővé tenné a 

gyógyszerek világszintű gyártását és elosztását (lásd 

az ötletet), egy másik hozzászóló pedig azt 

hangsúlyozza, hogy az új vírustörzsek 

megjelenésének megelőzése érdekében a világ 

minden országában oltani kell (lásd az ötletet). A 

hozzászólók ugyanakkor azt javasolták, hogy az EU 

hozzon intézkedéseket a vállalkozások 

szabadalmainak védelme érdekében, továbbá úgy 

vélik, hogy az Európai Bizottságnak ebben 

közvetítőként és nagykövetként jelentős szerepet kell 

betöltenie (lásd az ötletet). 

Egészségügy a 
digitalizáció korában 

A platformon részt vevők részletesen megvitatták a 

technológiáknak az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzájárulását, beleértve a digitalizációnak az emberi 

egészségre gyakorolt negatív hatásait, amelyek sokak 

számára a digitális forradalom sötét oldalát jelentik. 

A hozzászólók egy csoportja az elmúlt évtizedekben a 

fokozott digitalizáció nyomán felmerült lehetőségeket 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
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és egészségügyi veszélyeket vitatta meg. Több ötlet 

benyújtója szerint az európai e-egészségügyi 

rendszerek digitalizálása, kompatibilitása és 

integrációja olyan eszköz, amely Unió-szerte 

interoperábilis egészségügyi nyilvántartást biztosítana 

a polgárok számára (lásd például ezt az ötletet). A 

résztvevők általában kiemelték a mesterséges 

intelligencia használatát és az adatok kulcsfontosságú 

szerepét (lásd például ezt az ötletet). Mindazonáltal 

több hozzászóló óvatosságra intett, és hangsúlyozta 

ezen érzékeny adatok sebezhetőségét, valamint azt, 

hogy nemzeti és európai szinten egyaránt korlátozni 

kell az egészségügyi ellátási adatkészletek méretét 

(lásd az ötletet). Egy polgár például a nemzeti 

genomadatbázisok betiltását kérte a magánélethez 

való jog megsértésének nagy kockázata miatt (lásd az 

ötletet). 

Ugyanakkor hangsúlyosan felmerült a digitális 

függőség kérdése is, és a hozzászólók uniós 

cselekvési tervet javasoltak a digitális függőség ellen 

(lásd az ötletet), néhány hozzászóló pedig azt 

javasolta, hogy az iskolákban vezessenek be képzést, 

illetve felnőttek számára szervezzenek tájékoztató 

kampányokat a digitális interakció korlátozásával 

kapcsolatban. A digitális függőségen belül külön 

kiemelték a videojátékoktól való függőség problémáját 

(lásd a rendezvényt), és olyan ötleteket terjesztettek 

elő, mint az online önsegítő interfészek. Egy másik 

ötlet a testmozgással kapcsolatos kutatások kiemelt 

finanszírozását szorgalmazta, az e-egészségügy 

tekintetében pedig olyan digitális megoldásokra hívta 

fel a figyelmet, amelyek segítik a polgárokat abban, 

hogy fizikailag aktívak maradjanak, megelőzve ezáltal 

az inaktivitásból eredő krónikus betegségek széles 

körét (lásd az ötletet). 

Daganatos betegek 
ellátása 

A platformon gyakran említett téma a rákbetegség, 

különösen a megelőzéssel, valamint a társadalmi és 

pszichológiai következményekkel összefüggésben 

(lásd például ezt az ötletet). A résztvevők itt is 

javasolták az erőforrások összevonását annak 

érdekében, hogy az egész EU-ban együttesen 

lehessen küzdeni a rák ellen (lásd például ezt az 

ötletet). 

A hozzászólók felvetették, hogy összehangolt 

erőfeszítésekre van szükség a korai diagnosztika, 

például a szűrővizsgálatok terén, amit az EU-nak 

támogatnia kellene (lásd például ezt az ötletet és ezt 

az ötletet). 

A rák megelőzését illetően az egyik ötlet a szoláriumok 

betiltására vonatkozott a bőrrák kialakulásának 

megelőzése érdekében (lásd az ötletet), míg egy 

másik hozzászóló kiemelte a rák megelőzésének 

fontosságát a vidéki területeken, ahová gyakran alig 

érnek el a rákmegelőzési kampányok (lásd az ötletet). 

Egyes résztvevők hangsúlyozták a nemi 

sztereotípiákból és a megbélyegzésből fakadó 

akadályokat az egészséges életmódnak és a 

megelőzésnek a férfiak körében történő 

népszerűsítése terén. Azt várják, hogy az EU 

dolgozzon ki célirányos tájékoztató kampányokat, 

különösen a prosztatarák megelőzésére vonatkozóan 

(lásd az ötletet). 

Egészségügyi 
dolgozók 

A résztvevők nemcsak az egészséggel, hanem a 

migrációval és a nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatban is felvetették az egészségügyi 

ágazatban meglévő munkafeltételek kérdését (lásd 

például a migrációról szóló fejezetet). A résztvevők 

hangsúlyozták az egészségügyi ágazatban dolgozó 

nők teljesítményét, valamint azt, hogy támogatni kell 

őket a vezetői és továbbképzési programokba való 

beruházás révén (lásd az ötletet). 

Az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos ötletekben 

kiemelten szerepelnek az ágazatot jellemző nehéz 

munkafeltételek (lásd például ezt az ötletet), amelyek 

általában a fizetések emelését és a 

munkakörülmények javítását tennék szükségessé 

(lásd az ötletet). 

A világjárvány külön rámutatott az egészségügyi 

dolgozók kulcsfontosságú társadalmi 

hozzájárulására, néha szélesebb körű vitákat váltva ki 

a jelenlegi egészségügyi rendszerek jellegéről és az 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965
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ágazat magánszereplőinek szerepéről, beleértve a 

privatizációnak a munkakörülményekre gyakorolt 

hatását is (lásd az ötletet). 

Az egyik ötlet szerint az önkéntesek európai évének 

bevezetésével méltó módon lehetne tisztelegni az 

önkéntesek előtt, megköszönve a Covid19-

világjárvány alatt tett erőfeszítéseiket és az 

eredményeket (lásd az ötletet). 

Szexuális és 
reproduktív 
egészség 

Több ötlet és rendezvény foglalkozott a minden nő 

számára megfizethető és hozzáférhető 

fogamzásgátlás biztosításával (lásd a rendezvényt). 

Az egyik ötlet szerint nyilvános helyeken menstruációs 

cikkeket kellene ingyenesen hozzáférhetővé tenni az 

úgynevezett „menstruációs szegénység” 

felszámolása érdekében (lásd az ötletet). Más 

javaslatok a női egészségügyi termékekre, például az 

egészségügyi betétekre kivetett adók csökkentésére 

vagy eltörlésére vonatkoztak (lásd az ötletet). A 

hozzászólók felvetették továbbá a női reproduktív 

egészséggel kapcsolatos további kutatásoknak, 

valamint a kevésbé invazív női és férfi fogamzásgátlók 

kifejlesztésének a szükségességét (lásd az ötletet), 

valamint azt, hogy az esemény utáni tabletta minden 

országban vény nélkül legyen kapható. Az 

abortuszhoz való jogot ellenző nézetek szintén 

szerepeltek a platformon (lásd az ötletet).  

A hozzászólók megvitatták annak szükségességét, 

hogy a szexuális felvilágosítást vagy páneurópai 

megközelítésben, szexuális egészségügyi 

kampányok révén, vagy pedig az ezzel foglalkozó 

nem kormányzati intézmények támogatásával kellene 

előmozdítani (lásd például ezt az ötletet). 

Egy berlini rendezvényen megvitatták a jövőbeli 

kilátásokat, különösen a testen kívüli 

megtermékenyítéssel kapcsolatos etikai kérdéseket 

(lásd a rendezvényt). Az egyik javaslat szerint az EU 

által szponzorált és támogatott szexuális 

egészségügyi klinikákat kellene létrehozni (lásd az 

ötletet), egy másik pedig a HIV elleni küzdelem 

fontosságát hangsúlyozza (lásd az ötletet). 

 

 

 

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

Az egészségügy témakörében a közelmúltban 

benyújtott ötletek korábban felvetett témákat 

érintettek, és az érdeklődés középpontjában 

továbbra is a legtöbb résztvevő által prioritásnak 

tekintett kérdések álltak. Új altéma vagy téma nem 

került rögzítésre. 

A résztvevők tovább foglalkoztak azzal, hogy közös 

keretet kell elfogadni az európai egészségügyi 

rendszer irányítására, és elő kell mozdítani a 

különálló nemzeti egészségügyi rendszerek 

integrációját (lásd például ezt az ötletet); néhányan 

megismételték az európai egészségügyi unióra 

vonatkozó elképzelést (lásd például ezt az ötletet), 

míg mások az egészségügyi szuverenitást 

helyezték előtérbe (lásd ezt az ötletet). A 

hozzászólók hangsúlyozták azt is, hogy az 

egészségügyi ellátásnak továbbra is 

közszolgáltatásnak kell maradnia (lásd például ezt 

az ötletet).  

A Covid19-világjárvány kapcsán felmerült a 

megfelelő átoltottság biztosításának fontossága 

(lásd ezt az ötletet), valamint a jobb 

válságkommunikáció és válságkezelés 

szükségessége (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet).  

A résztvevők széles körben megvitatták a 

megelőzési kezdeményezések fontosságát (lásd 

például ezt az ötletet); egyes javaslatok az innovatív 

technológiákkal (lásd ezt az ötletet), a 

távorvoslásnak a lakosság nehezen elérhető 

szegmensei esetében történő alkalmazásával (lásd 

ezt az ötletet) és a kötelező rutinellenőrzésekkel 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/297069
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/303340
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/278257
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256411
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/271129
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/285220
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/302550
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/308024
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foglalkoztak (lásd például ezt az ötletet). Kiemelték 

továbbá a dohányzásból eredő veszélyeket, 

különösen a fiatalok számára (lásd ezt az ötletet). 

Az adatgyűjtés kiemelt téma volt az orvosi 

kutatások növelése érdekében is, különösen a 

nemekre vonatkozó adatok közötti eltérések 

megszüntetése érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). A hozzászólók annak is újból hangot adtak 

a platformon, hogy javítani kell az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket (lásd például ezt az 

ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/272449
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/281095
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/266708
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/280205
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11. ábra – Gondolattérkép az „Egészségügy” témához 1. rész 

Megfizethető gyógyászat biztosítása

Egészségügy

Egészségműveltségre nevelés kisgyermek kortól kezdve

Egészséges életmód

A vegetáriánus étrend ösztönzése

A mesterséges transzzsírok, az antibiotikumok és a biocid 

termékek használatának betiltása a nagyüzemi gazdálkodásban

A kemény kábítószerek elleni folyamatos küzdelem vívása

A függőséget okozó termékek, például a dohány és az 

alkohol fogyasztásának visszaszorítása

Mindenki számára 
hozzáférhető 
egészségügyi 
ellátás

Átfogó európai egészségbiztosítási rendszer létrehozása

Az egészségügyi ágazat deprivatizációja

Az egészségügyi távellátás fejlesztése

A megfizethető és magas színvonalú egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés biztosítása

Az uniós 
egészségügyi 
rendszerek 
integrálása

Az egészségügyi szaktudás és 

kapacitások összevonása uniós szinten

Az EU több veszélyhelyzeti kompetenciával és 

népegészségügyi hatáskörrel való felvértezése

Integrált stratégiák bevezetése a közös uniós 

egészségügyi kihívások – a daganatos betegségek, a 

mentális egészség, az öngyilkosságok megelőzése, a 

ritka betegségek stb. – vonatkozásában

Az EU hatáskörének bővítése 

közegészségügyi kérdésekben

Uniós szintű szervadományozási rendszer 

létrehozása

Egészségügyi kutatás

Az egészségügyi kutatásba és innovációba történő 

beruházás, illetve annak támogatása

A szuperrezisztens baktériumokkal szemben is hatásos új 

antibiotikum kifejlesztése

Az oltóanyagokkal kapcsolatos klinikai vizsgálatok és tanulmányok 

átláthatóságának biztosítása, az adatok hozzáférhetővé tétele a 

nyilvánosság számára

Az egészségügyi kutatás koordinálása egy fertőző betegségekkel foglalkozó 

európai laboratóriumon vagy egy központosított európai egészségügyi 

kutatóintézeten keresztül

Megelőzés

A mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság növelése

Az aggodalomra okot adó anyagok okozta levegő- és zajszennyezés, 

illetve az annak való kitettség korlátozása  

Az egészségre bizonyítottan káros gyakorlatok, 

például a szoláriumok betiltása vagy korlátozása

A megelőző programok hatékonyságát gátló nemi 

sztereotípiák leküzdése, különösen a férfiak esetében

A mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

biztosítása mindenki számára

Az európai egészségügyi rendszerek 

megerősítése együttműködés és cserék révén
Uniós szintű ellátási normák bevezetése

A nemi alapú elfogultság megszüntetése a nők körében 

gyakoribb betegségek kutatása terén

Az egészséges étrend ösztönzése támogatások, illetve az 

egészségtelen termékek megadóztatása révén

Állatkísérletek nélküli tudomány

A krónikus fáradtság szindróma patológiai 

mechanizmusaival kapcsolatos kutatás ösztönzése 

Az óraátállítás és az időzónák megszüntetése
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12. ábra – Gondolattérkép az „Egészségügy” témához 2. rész 

 

 

Egészségügy

Egészségügy a 
digitalizáció 

korában

Európai e-egészségügyi rendszerek létrehozása

Az e-egészségügyi eszközök népszerűsítése a testmozgás 

ösztönzése érdekében

A DNS-adatbázisok adatvédelmének biztosítása

A digitális függőség elleni küzdelem

Szexuális és 
reproduktív egészség

A menstruációs szegénység elleni küzdelem, pl. a női egészségügyi 

termékek adójának megszüntetésével

A megfizethető és hozzáférhető fogamzásgátlás biztosítása 

A női reproduktív egészséggel, valamint a kevésbé invazív női és férfi 

fogamzásgátlókkal kapcsolatos kutatások erősítése

Egy szexuális egészséggel foglalkozó európai klinika létrehozása

Vény nélkül kapható esemény utáni tabletta

A HIV elleni küzdelem

Daganatos 
betegek 
ellátása

Megközelítések 
az orvosláshoz

Az orvoslás holisztikus megközelítésének szorgalmazása

A gyógyászati kannabisz dekriminalizálása

A bizonyítékon alapuló orvoslás szorgalmazása

A természetes gyógyszerek elismerése

Megelőzés (egészséges életmód, szűrővizsgálatok stb.)

A rák társadalmi és pszichológiai hatásainak kezelése 

Egészségügyi 
dolgozók

A munkafeltételek javítása az 

egészségügyben

Az egészségügyi dolgozók 

fizetésének emelése

Központi intézkedések és uniós szinten összevont 

erőforrások a rák elleni küzdelem céljára

A Covid19-re 
adott 
válaszok

A tudományba vetett bizalom helyreállítása a gyógyászat és a 

politika terén

A Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos intézkedések 

tényeken alapuló bevezetése

Inkluzív stratégiák kidolgozása a jövőbeli járványok esetén a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme érdekében

Az idősek Covid19-cel kapcsolatos tapasztalatait 

összegyűjtő hatástanulmány

Szolidaritás – globális partnerségek és finanszírozás a 

járványok elleni küzdelem és azok felszámolása érdekében

Az uniós szintű oltóanyagbeszerzés és -elosztás 

módjainak felülvizsgálata

Az egészségügyi létesítmények átalakítása annak megelőzése 

érdekében, hogy a Covid19-től eltérő betegségekben szenvedő 

betegek ne részesüljenek ellátásban

Egészséges időskor és öregedésgátlás

Az egészséges idősödéshez kapcsolódó innovációk 

előmozdítása

Az öregedésgátlással és a hosszú 

élettartammal kapcsolatos kutatás

A terminális gondozásra vonatkozó egységes európai stratégia

Minden nő választási jogának garantálása
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Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás” témához 2022. május 9-ig összesen 

2 195 ötlet, 2 099 észrevétel és 645 rendezvényleírás 

érkezett. A hozzászólók hangsúlyozták, hogy az EU-

nak befogadóbbá és társadalmilag méltányosabbá 

kell válnia, kiváltképp a Covid19-világjárvány 

fényében, és rámutattak több olyan kihívásra, amelyet 

ezzel kapcsolatban érzékelnek. Ilyen például a fiatal 

európaiak támogatásának, valamint a tagállamok 

közötti együttműködésnek a hiánya. Az egyik 

leggyakrabban javasolt módszer Európa befogadóbbá 

és társadalmilag méltányosabbá tételére a feltétel 

nélküli alapjövedelem EU-szerte történő garantálása. 

Emellett a hozzászólók különböző javaslatokat tettek 

az EU gazdasági növekedésének ösztönzésére 

gazdaságpolitikák bevezetése, az egységes európai 

piac további elmélyítése, az innovációra való 

összpontosítás, valamint a kkv-k és a stratégiai 

iparágak előmozdítása és támogatása révén. 

Ezenkívül a hozzászólók úgy vélték, hogy a zöld és 

digitális átállás lehetőséget kínál az európai 

munkavállalók továbbképzésére és a változó 

munkaerőpiachoz való alkalmazkodásra, hogy az 

európai gazdaság versenyképes és önellátóbb 

legyen. A hozzájárulások egy további csoportja 

rámutat arra, hogy meg kell akadályozni a vidéki 

4. Erősebb gazdaság, 
társadalmi igazságosság 
és foglalkoztatás 
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területek elnéptelenedését és az agyelszívás hatásait. 

A különböző ötleteket a következő tématerületek 

szerint lehet csoportosítani: 

 Befogadóbb, társadalmilag igazságos Európa 

 Gazdasági helyreállítás 

 Innováció – a növekedés előmozdítása 

 Szociális védelem és szociális biztonság 

 A méltányos gazdaságot szolgáló adózás 

 Az európai egységes piac további erősítése 

 A munkahelyteremtés ösztönzése 

 A jelenlegi gazdasági modell vitatása 

 Fogyasztói jogok és fogyasztóvédelem 

 

Rendezvények 

Európa-szerte számos rendezvényre került sor 

különböző helyszíneken annak érdekében, hogy a 

polgárok kifejthessék véleményüket az EU-ról és a 

jövőt illető aggodalmaikról (lásd például ezt a 

rendezvényt). Az egyik rendezvény például arra 

késztette a diákokat, hogy átgondolják a számukra 

prioritást jelentő kérdéseket. A foglalkoztatás 

területén méltányosabb lehetőségeket 

szorgalmaztak az agyelszívás megelőzése 

érdekében (a férfiak és a nők, valamint a 

generációk közötti viszonylatban), és 

szorgalmazták egyrészt az innovációba való 

beruházások növelését a növekedés ösztönzése 

céljából, másrészt pedig a generációk közötti 

párbeszéd és az inklúzió elmélyítését a hátrányos 

megkülönböztetés minden formájának elkerülése 

érdekében. Emellett kiemelték a történelmi, 

művészeti és kulturális örökség értékét, valamint a 

közlekedési infrastruktúra javításának 

szükségességét (lásd ezt a rendezvényt). 

Egy bulgáriai rendezvényen az agyelszívásnak és 

a fiatalok ritkábban lakott területeken való 

megtartásának kérdését vitatták meg a gazdaság 

méltányosabbá és inkluzívabbá tétele, valamint a 

munkahelyteremtés, a növekedés és a 

beruházások ösztönzése összefüggésében (lásd a 

rendezvényt).  

A szociálpolitikával kapcsolatban a Maison de 

l’Europe által Agen városában szervezett vita során 

a résztvevők a szociális Európa kilátásaival 

foglalkoztak (lásd a rendezvényt), valamint azzal, 

hogy miként lehetne áthidalni az 

egyenlőtlenségeket a nagyobb társadalmi 

igazságosság érdekében (lásd a rendezvényt). Egy 

diákoknak szóló rendezvény középpontjában a 

fiatalok jövőbeli kilátásainak kérdése szerepelt az 

EU piacgazdaságának összefüggésében (lásd a 

rendezvényt).  

Ciprus kapcsán alaposan körüljárták a férfiak és 

nők közötti bérszakadék kérdését (lásd az 

eseményt). Ezen túlmenően a munkaerőpiacon 

végbemenő átalakulásokkal kapcsolatban az 

Európai Szociális Alappal foglalkoztak „A 

munkaerőpiac jövője és lehetőségek az Európai 

Szociális Alapon belül” címmel Zágrábban 

megrendezett konferencián (lásd a rendezvényt). 

Egy hibrid rendezvény keretében európai vállalatok 

munkáltatóinak véleményét kérték ki arról, hogy 

miként lehet szembenézni a piacgazdaság jövőbeli 

kihívásaival (lásd a rendezvényt). 

Egy magyarországi rendezvény az EU új közös 

agrárpolitikájának a családi gazdaságokra 

gyakorolt hatásával foglalkozott (lásd az eseményt). 

Spanyolországban „A jövő az Ön kezében van” 

címmel szervezett rendezvénysorozatot az Europa 

Press az Európai Parlamenttel együttműködésben; 

az egyik ilyen esemény a vidéki területek 

elnéptelenedésének kérdésével és újjáélesztési 

kilátásaikkal foglalkozott (lásd a rendezvényt).  

Befogadóbb, 
társadalmilag 
igazságos Európa 

E témában a legtöbb ötlet az inkluzív és társadalmilag 

igazságos európai gazdaság kiépítésére irányuló 

törekvéshez kapcsolódott. Ez a tématerület az erős 

gazdaság megteremtésének eszközeként a 

társadalmi kohézió erősítésének célkitűzésével 

foglalkozik (lásd az ötletet). Az e tématerülethez 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142297
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142792
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/144838
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/151471
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141439
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/150353
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/152329
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996
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tartozó ötletek nagy része általában a szociális jogok 

európai pillérének kiterjesztését (lásd például ezt az 

erősen támogatott ötletet) és a szociális biztonság 

egységes uniós megközelítését szorgalmazza, a 

gyermekneveléstől és a családtól a megfizethető 

lakhatáshoz való jogig és a nyugdíjpolitikákig (lásd 

például ezt a rendezvényt). Más hozzászólók a 

szociális jogok európai pillérét úgy tekintették, mint a 

szociális Európa létrehozásának iránytűjét, és egy 

minimumcélszám meghatározását kérték a 

foglalkoztatás, a szegénység csökkentése, valamint 

az oktatás és a készségek területén (lásd az ötletet). 

Néhány hozzászólónak viszont továbbra is az volt a 

véleménye, hogy a munkajognak, valamint a szociális 

jóléti és a nyugdíjrendszereknek továbbra is az egyes 

tagállamok hatáskörébe kell tartozniuk (lásd az 

ötletet). 

A platform számos hozzászólója egy társadalmilag 

igazságosabb Európát szorgalmazott, amelyet például 

a társadalmi egyenlőség mérésére szolgáló mutató 

kidolgozásával lehetne elérni (lásd például ezt az 

ötletet). 

E tématerület egyik leggyakrabban felvetett altémája 

az az igény, hogy a nemek közötti egyenlőség 

megteremtése érdekében intézményi szinten kell 

szakpolitikákat kidolgozni, a kultúra és az oktatás 

területére vonatkozóan is (lásd például ezt az ötletet). 

Az egyik javaslat szerint nemi kvótákat kell 

megállapítani a vállalatok ügyvezető pozíciói 

tekintetében (lásd az ötletet). Konkrét javaslatok 

születtek az esélyegyenlőség területén is, 

nevezetesen a szülői szabadságot (lásd az ötletet) és 

az egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket (lásd az 

ötletet) érintő döntéseket illetően. Ezzel 

párhuzamosan egy vitacsoport a női vállalkozók által 

az üzleti környezetben tapasztalt kihívásokról, a 

bérkülönbségekről és a finanszírozási lehetőségekről 

beszélgetett, valamint megemlített néhány példát a 

helyi és országos szintű bevált gyakorlatokra (lásd ezt 

a rendezvényt és ezt a rendezvényt). Kitértek a 

nőknek a Covid19-járvány alatti bizonytalan 

foglalkoztatásával kapcsolatos szempontokra is (lásd 

ezt az ötletet és ezt az ötletet).   

A további ötletek közé tartozik például a nemek közötti 

egyenlőség szorgalmazása az építész- és 

építőmérnöki területen (lásd az ötletet). A platformon 

felvetett egyik ötlet az egyenlő bánásmódról szóló 

irányelv elfogadására vonatkozott, hogy az élet 

minden területén érvényesüljön az egyenlő bánásmód 

(lásd az ötletet). Ide kapcsolódnak azok az ötletek is, 

amelyek a szexuális támadások és a kapcsolati 

erőszak elleni intézkedésekre irányulnak, és amelyek 

főként az áldozatok – például egy alkalmazáson 

keresztül történő – támogatását célzó 

kezdeményezéseket sürgetnek (lásd az ötletet).  

Egy másik altéma – amely egy befogadóbb Európáról 

szól és amelyhez számos résztvevő hozzászólt – arra 

vonatkozott, hogy meg kell könnyíteni a 

fogyatékossággal élők befogadását, például a nemzeti 

fogyatékossági igazolványok érvényességének az 

egész EU-ra való kiterjesztésével (lásd az ötletet), 

valamint a turisztikai területek elérhetőségének 

javításával (lásd az ötletet és a rendezvényt). 

Támogatták továbbá a fogyatékossággal élő 

személyek közösségi hálózatának létrehozását (lásd 

az ötletet). Emellett néhány ötlet a várostervezésre 

irányult, és benyújtóik azt javasolták, hogy parkokban, 

kulturális központokban stb. alakítsanak ki olyan 

nyilvános tereket, amelyek elősegítik a generációk 

közötti kapcsolatokat (lásd például ezt az ötletet). Ez 

az ötlet – számos egyéb mellett – egy spanyol 

rendezvényen is felmerült, ahol arról kérdezték a 

polgárokat, hogy polgármesterként milyen módon 

próbálnák jobbá tenni a városukat (lásd a 

rendezvényt). 

Hasonlóképpen, egy hozzászóló a fenntartható 

városrendezési elveket hangsúlyozta azzal a céllal, 

hogy a jó életminőséget biztosító városok a reziliens 

és társadalmilag igazságos európai gazdaság 

középpontjába kerüljenek, beleértve a helyi 

vállalkozások és a helyi gazdaság támogatását, a 

tömegközlekedés megteremtését, a jó 

levegőminőséget stb. (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). 

A résztvevők egyetértettek azzal, hogy segítséget kell 

nyújtani a szegénységi küszöb alatt élőknek és vissza 

kell szorítani az egyenlőtlenségeket (lásd például ezt 

az ötletet). Néhány hozzászóló arra is felhívta a 

figyelmet, hogy többet kellene tenni a hajléktalanság 

kezelése (lásd például ezt az ötletet) és a roma 

kisebbségek integrációs stratégiáinak kidolgozása 

érdekében (lásd ezt a rendezvényt és ezt a 

rendezvényt), bár voltak, akik szkeptikusabban 

viszonyultak ehhez a kérdéshez (lásd az ötletet).   

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176584
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162363
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/138568
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/120385
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248756
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/256052
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/156983
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/51283
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/163945
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/218664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153319
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/121078
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/234400
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Számos ötlet foglalkozott a lecsatlakozáshoz való jog 

intézményesítésének igényével (lásd például ezt az 

ötletet és ötletet). 

Egy másik ötlet szerint a harmadik országbeli 

állampolgárok kék kártyáinak érvényességi idejét meg 

kellene hosszabbítani az eredeti munkaviszonyuk 

megszűnését követően (lásd az ötletet). 

Gazdasági 
helyreállítás 

A gazdasági helyreállítás volt az egyik olyan 

tématerület, amelyet a legnagyobb érdeklődés 

övezett. A platform résztvevői megosztották 

nézeteiket arról, hogy a belső piac 

versenyképességének növelése és az innováció 

ösztönzése érdekében lendületet kell adni a belső 

piac működésének, mert ez vezethet el a gazdaság 

talpraállásához (lásd az ötletet). Ezzel párhuzamosan 

több résztvevő támogatta azt az ötletet, hogy 

megújított európai társadalmi szerződésre van 

szükség a méltányos helyreállítás érdekében (lásd az 

ötletet). Ezenkívül az európai szociális piacgazdaság 

megteremtése érdekében az egyik polgár a szociális 

párbeszéd és a kollektív tárgyalások megerősítését 

szorgalmazta (lásd az ötletet).  

A platformon a résztvevők számos hozzászólásban és 

ötletben fogalmaztak meg aggályokat az EU-n belüli, 

emelkedő államadósságokról (lásd például ezt az 

ötletet és ezt a rendezvényt): egyebek mellett 

foglalkoztak az Európai Központi Bank (EKB) 

szerepével, szorgalmazták a Stabilitási és Növekedési 

Paktum szabályainak (lásd az ötletet) és a folyó 

fizetési mérleg egyensúlyhiányaira vonatkozó 

jogszabályoknak a felülvizsgálatát (lásd például ezt az 

ötletet), illetve általánosabban az EKB 

megbízatásának kiterjesztését és megerősítését (lásd 

ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

A megbeszélések középpontjában az uniós 

helyreállítási terv állt, és a hozzászólók kiemelték az 

uniós országok közötti szolidaritás jelentőségét és 

megvitatták a források mozgósításával kapcsolatos 

kihívásokat (lásd például ezt az ötletet és ezt a 

rendezvényt). A hozzászólók ugyanakkor 

hangsúlyozták, hogy a helyreállítási tervek 

végrehajtása során szigorúságra, hatékonyságra és 

átláthatóságra van szükség (lásd például ezt az 

ötletet). 

A hozzászólók gyakran vetnek fel olyan ötleteket, 

amelyek a helyben előállított termékek fogyasztására 

és a helyi termelésre ösztönöznek, a kkv-kra a 

növekedés motorjaként tekintenek, és mindezt 

nélkülözhetetlennek tartják az uniós gazdaság 

helyreállításához. Ezért a polgárok hangsúlyozták, 

hogy meg kell szüntetni a vállalkozások előtt álló 

bürokratikus akadályokat (lásd például ezt az ötletet 

és ezt a rendezvényt), és egyszerűsíteni kell a külföldi 

induló innovatív vállalkozásokra vonatkozó 

bürokratikus eljárásokat (lásd az ötletet). A résztvevők 

azt is javasolták, hogy az uniós alapokból 

célirányosan támogassák a kkv-kat is (lásd például ezt 

az ötletet). Az e tématerületen belüli általános 

meglátásokkal összhangban sokan hangsúlyozták, 

hogy import helyett az EU-n belüli termelést kellene 

fokozni (lásd ez az ötletet és ezt az ötletet). Egy 

hozzászóló azt javasolta, hogy a helyben előállított 

termékek fogyasztásának növelése érdekében 

tüntessék fel az online értékesített termékek eredetét 

(lásd az ötletet). 

A résztvevők a helyreállítási stratégiákkal 

kapcsolatban a kohéziót alapvető értékként emelték 

ki. További témák voltak a szociális jogok a digitális 

gazdaságban és a fiatalok foglalkoztatási igényeinek 

kielégítése (lásd ezt a rendezvényt). A jövő 

nemzedékekbe való beruházás szintén a 

gazdaságnak a Covid19-válságot követő újraindítását 

célzó stratégiaként jelent meg (lásd az ötletet). 

A hozzászólók a Covid19-cel kapcsolatban azzal is 

foglalkoztak, hogy forrásokat kell biztosítani az 

esetleges jövőbeli világjárványokra való 

felkészültséget célzó intézkedések számára (lásd 

például ezt az ötletet). Ezzel összhangban az egyik 

elképzelés az európai egészségügyi szakemberek 

létszámhiányával foglalkozik (lásd az ötletet). Emellett 

a hozzászólók hangsúlyozták annak fontosságát, 

hogy pénzeszközöket különítsenek el a kistermelők és 

kiskereskedők támogatása érdekében, hogy így 

kompenzálják őket a világjárvány alatti bezárások 

során elszenvedett veszteségekért (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176651
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171772
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143684
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/243145
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/107647
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/145136
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/253528
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176785
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/258359
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/187739
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
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Innováció – a 
növekedés 
előmozdítása 

A témával kapcsolatos számos megnyilvánulás 

mutatott rá arra, hogy az innováció az európai 

gazdaság egyik alapvető eszköze. A hozzászólók 

javaslatai szerint a növekedés előmozdítása 

érdekében be kell ruházni a csúcstechnológiai 

kutatásokba, készségekbe, tudásba és szakértelembe 

(mesterséges intelligencia, blokklánc, 

nanotechnológia, energiatárolás, laboratóriumban 

előállított hústermékek stb.). Néhány ötlet arra 

irányult, hogy a versenyt illetően a költségek 

minimalizálásáról a tudás maximalizálására kellene 

áttérni, ami lehetőséget nyújtana az európai 

tudásalapú gazdaság megteremtésére (lásd ezt az 

ötletet és ezt az ötletet).  Emellett több hozzászóló 

rámutatott a technológiai függetlenség igényére, 

amely például az EU hardvergyártási kapacitásának 

fejlesztésével és a külső országoktól való ipari és 

kereskedelmi függőségének csökkentésével érhető el 

(lásd például ezt az ötletet).  

Az e tématerületen belül leggyakrabban felvetett 

ötletek a kis- és középvállalkozások támogatásának 

(lásd például ezt az ötletet) és a vállalkozói szellem 

ösztönzésének (lásd az ötletet) szükségességével 

foglalkoznak. A hozzászólók általánosságban úgy 

látták, hogy az induló innovatív vállalkozásoknak 

(startupoknak) és a kis- és középvállalkozásoknak 

(kkv-knak) biztosított források az innováció fontos 

motorjaként szolgálhatnak (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók javaslatai szerint a kkv-kat például egy 

számukra indulótőkét nyújtó uniós alap (lásd az 

ötletet) vagy az európai kkv-k számára készített online 

kereskedelmi platform (lásd az ötletet) révén lehetne 

a gyakorlatban támogatni. Egy másik résztvevő 

rámutatott arra a fejlődésre, amit Kína innovációs és 

növekedési kapillárisközpontok révén ért el – kedvező 

közigazgatási és költségvetési szabályozásokkal 

kombinálva –, ami ösztönözte a beruházásokat és a 

startupok felemelkedését. Ez a résztvevő 

szorgalmazta az európai szakpolitikák ilyen példák 

alapján történő újragondolását (lásd az ötletet). 

Emellett egy hozzászóló azt javasolta, hogy az 

élvonalbeli technológiai ágazatokban működő induló 

innovatív vállalkozások számára biztosítsanak 

kedvezményes adózást (lásd az ötletet).  

Nagyszámú hozzászóló hangsúlyozta azt a 

lehetőséget is, hogy kis európai falvakban és határ 

menti területeken létesüljenek vállalkozások (lásd 

például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), továbbá 

utaltak a távmunka lehetőségére is (lásd az ötletet). 

Sokan helyeselték a decentralizációt és a helyi 

kormányzás megerősítését (lásd ezt az ötletet és ezt 

a rendezvényt), többek között a regionális területi 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében és a 

számos régiónak gondot okozó agyelszívás 

megakadályozására (lásd a rendezvényt). A 

kérdéshez kapcsolódóan a fiataloknak a vidéki és 

kisebb városokban való megtartásáról szóló 

rendezvényre is sor került. Hasonlóképpen, több 

rendezvényen is beszélgettek arról, hogy a 

fenntartható turizmus előmozdítása érdekében élni 

kellene a területek helyi fejlesztéséből adódó 

lehetőségekkel (lásd ezt a rendezvényt és ezt a 

rendezvényt).   

A hozzászólók alapvetően fontosnak tartották a 

kutatásba és az oktatásba irányuló beruházásokat 

(lásd ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), amelyek 

keretében támogatni kellene a tudás megosztását a 

laboratóriumok nyílt hálózatán vagy egy 

infrastruktúrákkal foglalkozó európai ügynökségen 

keresztül (lásd az ötletet). Egy széles körben 

támogatott ötlet előadója azt várja az EU-tól, hogy 

teljesítse ígéretét, mely szerint a GDP 3 %-át 

kutatásra és innovációra fordítja (lásd az ötletet). Egy 

másik hozzászóló egy tudományos célú Spotify-ra, 3D 

nyomtatási modelleket tartalmazó hozzáférhető 

adatbázisra (lásd az ötletet), valamint e-tananyagokra 

és a színvonalas oktatással kapcsolatos nemzetközi 

bevált gyakorlatokat összefoglaló oktatási 

programokra tett javaslatot (lásd az ötletet). A 

kutatással összefüggésben javaslat született a 

szabadalmaztatás megkönnyítésére is, mégpedig egy 

szabványügyi alap felállításával (lásd ezt az ötletet). 

Többen szorgalmazták egy európai egészségügyi 

főhatóság létrehozását, amely a köz- és 

magánkutatást ösztönözné az egészségügy területén 

(lásd az ötletet). Ezenkívül az innováció ösztönzésére 

egy polgár amellett érvelt, hogy az alternatív 

megoldásokat kínáló innovatív megközelítésekért 

viselt jogi felelősség csökkentése érdekében a 

szabványosítás terén nagyobb szabadság 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249514
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248605
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/158368
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248062
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/245258
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202557
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/177013
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173053
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/123520
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81678
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134971
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engedélyezésével kell segíteni az innovációt (lásd az 

ötletet). Számos javaslat született a kutatás és az 

innováció előmozdítására a kulcsfontosságú 

alaptechnológiák fejlesztésének európai elősegítése 

érdekében (lásd az ötletet). 

Más hozzászólók az innováció és a növekedés 

előfeltételének tartották a digitális gazdaságot, és az 

euró mellett párhuzamosan használható kriptovaluták 

(lásd például ezt az ötletet) és helyi digitális valuták 

kérdésével foglalkoztak (lásd például ezt az ötletet). A 

kriptovalutákat illetően a hozzászólók úgy érezték, 

hogy ezeket a polgárok védelme érdekében 

szabályozni kell (lásd például ezt az ötletet). 

A résztvevők az innovációt és a növekedést a 

környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással, 

valamint a zöld átállással összefüggésben is 

megvitatták (lásd az ötletet). Így a platformon 

mindenütt jelen vannak a klímasemlegességi célokkal 

és az EU által a (globális) zöld gazdaság 

megteremtésében és az abba való beruházásban 

játszott vezető szereppel kapcsolatos elképzelések 

(lásd például ezt az ötletet). Egy polgár például azt 

javasolta, hogy a zöld átállást egészítsék ki az ipari 

szakpolitikai tervek céljainak nyomon követésével, 

olyan mennyiségi mutatók révén, amelyekkel globális 

összehasonlításban nyomon követhető az európai 

iparstratégia (lásd az ötletet). Emellett egy résztvevő 

felhívta a figyelmet arra a lehetőségre, hogy a 

mesterséges intelligenciát felhasználják a 

vállalkozások energiahatékonyságának javítására 

(lásd az ötletet).  

Számos ötlet kapcsolódott a zöld gazdaság gyakorlati 

megvalósításához, például a biogazdálkodásba és az 

„a termelőtől a fogyasztóig” kezdeményezésekbe 

irányuló beruházásokhoz (lásd ezt az ötletet). Egy 

másik résztvevő olyan környezetbarátabb gazdaság 

megteremtését javasolta, ahol az élelmezésbiztonság 

kérdését intelligens mezőgazdasági technológiák 

révén kezelik (lásd az ötletet). 

Egy polgár azonban hozzátette, hogy a zöld 

megállapodás végrehajtásának biztosítania kell, hogy 

az új intézkedések ne érintsék hátrányosan az uniós 

polgárokat (lásd az ötletet). A vállalkozásokat illetően, 

több ötlet is vonatkozik azokra az intézkedésekre, 

amelyek ösztönzik és támogatják a vállalkozásokat a 

zöld átállásban (lásd a rendezvényt), például azáltal, 

hogy egyértelmű és kötelező erejű célkitűzéseket 

határoznak meg az egyes ágazatokra vonatkozóan 

(lásd az ötletet), ugyanakkor megakadályozzák a 

vállalatokat abban, hogy „zöldrefestési” stratégiákat 

alkalmazzanak (lásd az ötletet). 

Más javaslatok az űripar megerősítésére vonatkoztak 

– ami lehetőséget biztosíthat innovatív technológiák 

kifejlesztésére –, például az ESA finanszírozásának 

növelése révén (lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

Szociális védelem és 
szociális biztonság 

A legtöbbször visszatérő altéma, amelyhez 

kapcsolódóan sok ötlet generált nagyszámú 

hozzászólást és ért el magas támogatottságot, a 

feltétel nélküli alapjövedelemhez kapcsolódik, amely 

mindenki számára garantálná a társadalomban való 

részvételt (lásd például ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

A feltétel nélküli alapjövedelem mellett leginkább az 

(ifjúsági) munkanélküliség kezelésére irányuló 

intézkedéseket, például továbbképzési programokat 

(lásd például ezt az ötletet) és egy európai 

munkanélküliségi alap létrehozását (lásd ezt az 

ötletet) szorgalmazták a résztvevők. Az ifjúsági 

munkanélküliség kérdése más témáknál is felmerült. 

Ehhez az altémához kapcsolódtak az Unión belüli 

jövedelemkülönbségekkel összefüggő ötletek is, 

amelyek például a bérkülönbségek korlátozását 

javasolják egyazon vállalkozáson belül (lásd például 

ezt az ötletet), továbbá általános elvárás, hogy több 

intézkedés irányuljon az Európán belüli szegénység 

felszámolására és megelőzésére (lásd például ezt az 

ötletet). Egy résztvevő arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a szociális ellátások finanszírozásához szilárd 

gazdasági alapokra van szükség (lásd az ötletet).  

Tekintettel a népesség elöregedésére, néhány 

résztvevő hangsúlyozta, hogy az idősek biztonsága és 

méltósága érdekében foglalkozni kell a tartós 

gondozás kérdésével (lásd az ötletet), valamint tenni 

kell az idősek társadalmi elszigeteltsége ellen (lásd az 

ötletet). E hozzászólók a nemzedékek közötti 

szolidaritásra bátorítanak annak érdekében, hogy az 

idős generáció ne kerüljön a társadalom szélére (lásd 

az ötletet). Az egyik résztvevő a digitális szakadék 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/57190
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/203017
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/252884
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/201829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143490
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160876


 

© Kantar Public 2022 56 

megszüntetését szorgalmazta annak érdekében, hogy 

az idős emberek rendelkezzenek az adminisztratív 

formaságok elvégzéséhez szükséges készségekkel, 

valamint hozzáférjenek a szociális és egészségügyi 

erőforrásokhoz, az általános információkhoz és a 

kulturális tevékenységekhez (lásd az ötletet). 

A hozzászólók közül sokan megemlítették, hogy az 

uniós tagállamokban koordinált nyugdíjpolitikákra és 

nyugdíjakra lenne szükség (lásd például ezt az 

ötletet), és javasolták egy egységes nyugdíjrendszer 

létrehozását a mobilis polgárok számára (lásd például 

ezt az ötletet). A résztvevők nyugdíjreformokra is 

tettek javaslatokat (lásd például ezt az ötletet). 

További ötletek foglalkoznak a gyermekek és az 

idősek szegénységének problémájával (lásd például 

ezt az ötletet). A nyugdíjas nők jobban ki vannak téve 

a szegénység kockázatának, mivel általában a nők 

végzik a gondozói feladatokat, de az ilyen évek nem 

számítanak be a nyugdíjukba (lásd az ötletet). 

A szociális biztonság tématerületén belül a 

hozzászólók az elérhető és megfizethető lakhatás 

altémájával is foglalkoztak (lásd például ezt az ötletet). 

Egy résztvevő olyan ösztönzőket vár, amelyekkel 

ellensúlyozható a jelenlegi demográfiai hanyatlás, 

például az alacsony jövedelmű fiatal családok anyagi 

terheinek enyhítésére irányuló adójóváírás révén (lásd 

az ötletet). Mások ugyanakkor általánosabban azt 

kérték az EU-tól és tagállamaitól, hogy legyenek 

tekintettel a demográfiai átalakulásra (lásd például ezt 

az ötletet), és egy e területtel foglalkozó szerv 

létrehozását javasolták (lásd az ötletet).  

Végezetül születtek inkább az adminisztratív 

eljárásokra vonatkozó ötletek is, ilyen például egy 

digitális (közös uniós) társadalombiztosítási kártya 

bevezetése, valamint a hordozható szociális jogok a 

mobilis európaiak esetében (lásd például ezt az 

ötletet), ami a platform egyéb témái keretében is 

terítékre kerül. Egy hozzászóló a demokratikus 

digitális euró és az egyetemes alaposztalék 

bevezetését javasolta, amit az EKB által, annak 

nyíltpiaci műveletei, digitális licencek vagy közvetlen 

befektetés révén szerzett kötvények és részvények 

hozamaiból lehetne finanszírozni (lásd az ötletet). 

A méltányos 
gazdaságot  
szolgáló adózás 

Ez a jelentős tématerület a társadalmi, gazdasági és 

környezeti problémák adószabályok révén történő 

orvosolásával foglalkozik. 

A hozzászólók legnagyobb hányada az igazságosabb 

és méltányosabb adóztatás mellett, valamint az 

adócsalás elleni küzdelem mellett érvel. A javaslatok 

között szerepel az adókikerülés elleni 

intézkedéseknek, valamint a pénzügyi tranzakciós 

adónak a bevezetése (lásd az ötletet). Számos 

résztvevő nyújtott be ötleteket a „szociális 

dömpingnek” a költségvetési szabályok és a 

minimálbérek tagállamok közötti harmonizálásával 

történő elkerüléséről (lásd például ezt az ötletet és ezt 

az ötletet). Az egyik sok észrevételt és támogatást 

vonzó ötlet egy globális vagy uniós minimumadó 

bevezetésére vonatkozott, amellyel az 

adóparadicsomokkal szemben lehetne fellépni (lásd 

az ötletet), valamint javaslat született a közvetlen adók 

európai közelítésének előmozdítására is (lásd az 

ötletet). Egy másik ötlet szerint felül kellene vizsgálni 

az adózási szempontból nem együttműködő országok 

és területek jegyzékének összeállítását (lásd az 

ötletet). Számos hozzászóló foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy hogyan lehetne hatékonyan 

megadóztatni a nagy technológiai vállalatokat és a 

digitális vállalatokat (lásd például ezt az ötletet és ezt 

az eseményt). 

Sokak szerint jó ötlet az adóharmonizáció és egy 

fiskális unió létrehozása az európai társadalmakban a 

javak jobb elosztása érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). Ehhez kapcsolódóan több olyan adózási 

intézkedés is említésre került a digitális platformon, 

amelynek célja az inkluzív és méltányos gazdaság 

megteremtése (lásd például ezt az ötletet). Az 

adózással kapcsolatos ötletek jelenleg a következőkre 

irányulnak. Az egyik csoport a vállalkozások közötti 

tisztességes verseny előmozdítására irányuló adóügyi 

intézkedésekkel foglalkozik, például vagy egy közös 

hozzáadottértékadó-rendszer (héarendszer) 

bevezetésével az elektronikus kereskedelemben, 

vagy pedig annak előírásával, hogy a vállalkozások 

csak a székhelyük szerinti országban fizessenek héát 
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(lásd az ötletet). A másik csoport a 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemhez kapcsolódó adóztatásra vonatkozik, 

többek között az importáruk karbonintenzitását 

ellensúlyozó mechanizmusra (lásd például ezt az 

ötletet) vagy egy fenntarthatósági adó bevezetésére 

(lásd például ezt az ötletet). A közös adókat, például a 

szénlábnyom adóztatását szintén az uniós országok 

közötti egyenlőtlenségek áthidalására és az egységes 

piac működésének javítására szolgáló eszköznek 

tekintik a résztvevők (lásd az ötletet). Ezzel 

összefüggésben sor került egy rendezvényre, 

amelyen a Covid utáni fenntartható helyreállítást, 

valamint a zöld és digitális átálláshoz szükséges 

közberuházások biztosítását szolgáló, a 

tagállamokban alkalmazandó uniós költségvetési 

szabályok reformjának szükségességéről 

beszélgettek a résztvevők (lásd a rendezvényt). 

Az ötletek harmadik csoportja arra irányul, hogy a 

fogyasztási cikkeket az előállításuk körülményei 

(munkaerő, nyersanyagok, bérek) alapján 

adóztassák, a szabadkereskedelem helyett a 

méltányos kereskedelmet előmozdítva (lásd például 

ezt az ötletet). Az adózási intézkedések utolsó 

csoportja számos területre kiterjed, beleértve a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítását célzó adóztatást is. 

Ezzel kapcsolatban javaslat érkezett arra, hogy a női 

higiéniai termékekre héamentesség vagy 

kedvezményes héamérték vonatkozzon (lásd ezt az 

ötletet). 

Az európai egységes 
piac további 
erősítése 

Számos hozzászólás vonatkozott arra, hogy tovább 

kellene erősíteni az európai egységes piacot, a 

gazdaságpolitikákra helyezve a hangsúlyt, figyelembe 

véve, hogy a Bizottság egyre inkább más szakpolitikai 

területekre kezdett összpontosítani (lásd például ezt 

az ötletet és ezt a rendezvényt). Valójában sok 

résztvevő vélte úgy, hogy az áruk, szolgáltatások, tőke 

és emberek egységes uniós piaca az EU 

legértékesebb eszköze (lásd például ezt az ötletet). 

Néhány hozzászóló hangsúlyozta a helyi 

ökoszisztémák Európa-szerte történő 

összekapcsolásának értékét és fontosságát, aminek 

révén fejlődtek a szakértelem és a know-how 

különböző formái (lásd az ötletet). 

Ezenkívül számos hozzászóló hívta fel a figyelmet 

arra, hogy a konténeres szállítási költségek jelentős 

növekedése miatt célszerű lenne, hogy az EU 

visszatelepítse a multinacionális vállalatokat, például 

a mikrocsipgyártókat, amelyeket korábban az 

alacsonyabb termelési költségek miatt ázsiai 

országokba helyeztek át (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). Egy polgár azt javasolta, hogy az európai 

vállalkozási politika részeként dolgozzanak ki egy 

olyan egységes uniós adóztatást tartalmazó 

gazdaságpolitikát, amely a globális vállalatokat az EU-

ba vonzza (lásd az ötletet). 

A hozzászólók általában felvetették, hogy a 

tagállamoknak javítaniuk kellene a meglévő 

vívmányok végrehajtását a gazdaság területén, 

elkerülve a protekcionizmust az egységes piac 

vonzóbbá és versenyképesebbé tétele érdekében 

(lásd például ezt az ötletet). Más ötletek az EKB 

funkcióinak bővítését (lásd például ezt az ötletet), az 

EU-n belüli lobbitevékenységek korlátozását (lásd 

például ezt az ötletet) és a határokon átnyúló 

összekapcsoltság megerősítését támogatták. 

Támogatták továbbá a vidéki területekkel való 

összeköttetések javítását (lásd az ötletet). 

A közös adókat, például a szénlábnyom adóztatását 

és a közös valutát az uniós országok közötti 

egyenlőtlenségek áthidalására és az egységes piac 

működésének javítására szolgáló eszköznek 

tekintették (lásd az ötletet). Ezzel összefüggésben sor 

került egy rendezvényre, amelyen a Covid utáni 

fenntartható helyreállítást, valamint a zöld és digitális 

átálláshoz szükséges közberuházások biztosítását 

szolgáló, a tagállamokban alkalmazandó uniós 

költségvetési szabályok reformjának 

szükségességéről beszélgettek a résztvevők (lásd a 

rendezvényt).  

Egy résztvevő ismételten hangsúlyozta, hogy a 

határokon átnyúló kereskedelem működésének 

javítása érdekében harmonizálni kell a belső piaci 

szabályokat. Ezenkívül a kkv-tesztet követően 

értékelni kell a kkv-k növekedési és léptékváltási 

kilátásait annak biztosítása érdekében, hogy a 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125735
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/250373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249977
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160975
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/235522
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157609
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165067
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
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szabályozás megfeleljen a vállalkozók és a polgárok 

valós igényeinek (lásd az ötletet).  

Néhány hozzászóló a turizmusra, mint az európai 

gazdaság növekedésének stratégiai ágazatára 

helyezte a hangsúlyt (lásd az ötletet).  

Végezetül, egy ötlet szerint gazdaságilag előnyös 

lenne az eszperantó európai nyelvként való 

elfogadása (lásd az ötletet).  

A munkahelyteremtés 
ösztönzése 

A munkahelyteremtés ösztönzésének módjáról 

folytatott megbeszélések során a hozzászólók 

számos kérdést vetettek fel, a munkavállalók 

továbbképzésétől kezdve a változó munkaerőpiachoz 

való alkalmazkodásig, valamint az ifjúsági 

munkanélküliség kezeléséig és a Covid19 okozta 

körülményekhez való alkalmazkodásig. 

A hozzászólók rámutattak arra is, hogy támogatni kell 

a fiatalokat, kiváltképp ami a munkaerőpiacra történő 

belépésüket illeti (lásd például ezt a rendezvényt). E 

tématerületet illetően a hozzászólók kiemelt 

problémának tartották az ifjúsági munkanélküliséget 

(lásd például ezt az ötletet), és ezen belül is 

hangsúlyozták a nem foglalkoztatott, oktatásban és 

képzésben nem részesülő fiatalok helyzetét (lásd az 

ötletet). A résztvevők rámutattak, hogy a pályakezdő 

szintű állások sokszor nem érhetők el az álláskereső 

pályakezdők számára, mivel paradox módon 

munkatapasztalatot igényelnek (lásd az ötletet). Az 

egyik hozzászóló azt javasolta, hogy a munkaorientált 

készségek megerősítése érdekében építsenek be 

néhány gyakorlati készséget is az iskolai tantervekbe 

(lásd az ötletet). Hangsúlyt kapott emellett az 

életpályák fejlesztése, aminek keretében a 

hozzászólók olyan programokat és intézkedéseket 

szorgalmaztak, amelyeknek köszönhetően 

könnyebben be lehet lépni az uniós munkaerőpiacra, 

például a tagállamok közötti szakmai gyakorlatokat 

vagy egy online állásközvetítői platformot (lásd 

például ezt az ötletet). A kompetenciafejlesztési 

pályákkal foglalkozó projekt például azt a célt 

szolgálja, hogy a képzési és tanulási lehetőségek az 

európai szociális piac középpontjába kerüljenek (lásd 

az ötletet).  

Hasonlóképpen, a platformnak benyújtott javaslatok 

között szerepel a felsőfokú végzettségeknek a 

munkaerőpiachoz való igazítása, ami javítaná a 

diákok foglalkoztathatóságát (lásd az ötletet). A 

szakképzett munkaerő hiányának és általánosabban 

a munkaerőpiac digitalizálásához szükséges 

készségek hiányának megszüntetése érdekében 

(lásd az ötletet) egy résztvevő a külföldön szerzett 

képzettségek elismerésének megkönnyítését 

javasolta (lásd az ötletet). Az innováció témájához 

kapcsolódó ötletek egy másik csoportja a zöld és a 

digitális átállással összhangban álló munkahelyek 

létrehozására szólít fel (lásd pl. ezt az ötletet). 

Másrészt a résztvevők azt is hangsúlyozták, hogy több 

szakmai fejlődési lehetőséget kellene biztosítani a 

technikai területeken, ahol több gyakorlati készségre 

van szükség (lásd az ötletet). Több résztvevő 

ténylegesen hangsúlyozta a szakképzés és a 

posztszekunder képzés hiányát, aminek 

következtében a vállalatok nem találnak szakképzett 

munkaerőt (lásd az ötletet). Egy résztvevő például 

kérte a kézműves szakmák népszerűsítését mint 

olyan eszközt, amely révén a fiatal nemzedékek újra 

felfedezhetik az alapvető értékeket ahelyett, hogy 

kizárólag IT-ágazatbeli munkákat ismernének meg 

(lásd az ötletet). 

A hozzászólók szerint a munkavállalók EU-n belüli 

mobilitásának növelése szintén előnyösnek tekinthető 

gazdasági szempontból (lásd az ötletet), kitértek 

azonban az egyes országokban tapasztalható 

agyelszívás jelenségére is (lásd a rendezvényt). A 

platform egyik résztvevője támogatta azt a törekvést, 

hogy érdemeken alapuló tisztességes munkahelyeket 

teremtsenek (lásd az ötletet).   

Ami a munkafeltételeket illeti, a résztvevők támogatják 

a távmunka és a rugalmas munkavégzés 

kiterjesztését a munkavállalók ingázási idejének és az 

irodai infrastruktúra állandó költségeinek csökkentése 

céljából (lásd az ötletet), a családdal töltött idő 

biztosítása, a vidék elnéptelenedésének 

megakadályozása (lásd az ötletet), valamint a káros 

kibocsátásoknak a kisebb forgalom révén történő 

csökkentése érdekében (lásd az ötletet). További 

ötletek születtek még a következőkre vonatkozóan: 

rövidebb munkahét bevezetése (lásd például ezt az 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/215854
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
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ötletet), a fizetés nélküli szakmai gyakorlatok, a 

kötelező túlóra és a bizonytalan munkaszerződések 

betiltása (lásd például ezt az ötletet), vagy pedig a 

gyermekgondozási infrastruktúrába irányuló 

beruházások a munka és a magánélet 

összeegyeztetése érdekében. 

Végezetül a nyári időszámítás eltörlésének ötletét a 

hozzászólók kibővítették a nyári időszámítás 

eltörlésének gazdasági és társadalmi előnyeiről szóló 

vitával (lásd például ezt az ötletet). 

A jelenlegi 
gazdasági modell 
vitatása 

Az e tématerülethez tartozó számos ötlet közös célja 

az EU gazdaságaiban tapasztalható 

egyenlőtlenségek csökkentése (lásd például ezt az 

ötletet). A résztvevők ezt alapvetően fontosnak 

tartották a társadalmi egyensúlynak a megerősített 

régióközi együttműködés révén történő növelésére 

irányuló törekvés mellett (lásd az ötletet). 

Számos hozzászóló támogatta az európai ipar 

nyersanyaggal és feldolgozott termékekkel való 

ellátásának diverzifikálásáról szóló rendelet 

bevezetését az „európai kapitalizmus” modelljének 

előmozdítása érdekében (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet).  

Több résztvevő rámutatott arra, hogy a GDP-n 

túlmutató gazdasági modellt kellene fontolóra venni az 

inkluzív és méltányos európai jólét megteremtése 

érdekében (lásd például ezt az ötletet, ezt a 

rendezvényt és ezt a rendezvényt), a GDP-n túlmutató 

növekedési koncepciók mérésére szolgáló mutatókkal 

(lásd a rendezvényt). Ehhez kapcsolódóan egy polgár 

amellett érvelt, hogy az egységes piac szabályozási 

keretének erőteljesebb ösztönzőket kellene 

tartalmaznia arra, hogy a vállalatok nagyobb 

felelősséget vállaljanak a társadalomért és a 

környezetért (lásd az ötletet és a rendezvényt). Egy 

másik ötlet arra vonatkozott, hogy a monetáris politikát 

következetesen hozzá kellene igazítani a 

„környezetvédelmi taxonómia” és a „szociális 

taxonómia” fogalmához (lásd az ötletet). A harmadik 

szektorbeli szervezetek helyesnek tartanák, ha a Next 

Generation EU csomag egy részét a társadalmi jólétre 

és a területi kohézióra fordítanák (lásd az ötletet).  

Az egyik javaslat szerint be kellene számolni arról, 

hogy a különböző közlekedési szokások milyen 

mértékben befolyásolják a szénlábnyomot, mégpedig 

a tudatosság növelése és a polgárok arra való 

ösztönzése érdekében, hogy a legkevésbé szennyező 

módot válasszák (lásd az ötletet és a rendezvényt). 

Egy másik résztvevő egy karbonkredit-kártyarendszer 

bevezetését javasolta az EU-ban igénybe vett járatok 

esetében, a légi közlekedés szabályozása és 

korlátozása érdekében (lásd az ötletet). 

Ezen a tématerületen belül a hozzászólók inkább 

ideológiai szempontból vizsgálták a jelenlegi európai 

gazdasági rendszert. A hozzászólók egy része a 

kapitalizmusra és a szabadpiacra építene, erősebb 

belső versennyel és kisebb szabályozási terhekkel, 

kevesebb támogatással és magas adókkal (lásd 

például ezt az ötletet). A hozzászólók egy csoportja 

jobban liberalizálná a gazdaságot. Javaslataik között 

szerepelt különösen a bürokrácia csökkentése, az 

uniós politikusok és alkalmazottak kiváltságainak 

eltörlése (lásd például ezt az ötletet), az alsó- és 

középosztály adóinak csökkentése, a vállalkozói 

szellem, valamint a kis- és középvállalkozások 

fejlődésének támogatása, amelyek cserébe 

foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak (lásd például 

ezt az ötletet). 

Mint feljebb már szerepelt, más résztvevők ezzel 

szemben az emberközpontúbb gazdaságra 

törekednek, és rámutatnak a jelenlegi gazdasági 

modellben észlelt hiányosságokra, például arra, hogy 

hiányzik a munkafeltételeknek és az áruk eredetének 

átláthatósága a teljes termelési láncban (lásd például 

ezt az ötletet). 

Az e beszélgetés keretében felvetett egyik ötlet 

rávilágít a nemnövekedés (degrowth) elméletére, mint 

az emberi lények és a természet közötti új egyensúly 

kialakításának módjára a kontrollálatlan növekedéssel 

szemben (lásd az ötletet). Egy másik résztvevő azt 

javasolta, hogy a fánk közgazdasági (doughnut 

economy) modellt vegyék alapul (lásd az ötletet). 

Néhány hozzászóló támogatta a körforgásos 

gazdaság kezdeményezéseit (lásd ezt az ötletet és 

ezt az ötletet). A körforgásos gazdasággal 
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kapcsolatos további ötletek találhatók az 

éghajlatváltozás és a környezet témájában.  

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

Oroszország ukrajnai inváziójával kapcsolatban 

számos hozzászóló felvetette, hogy az európai 

gazdasági önellátás fokozása érdekében szükség 

van a termelési autonómiára (lásd például ezt az 

ötletet), amit az európai címke fokozottabb 

védelmének (lásd ezt az ötletet) és az európai 

szuverenitás megerősítésének eszközeként a 

behozatali adók növelésének kell kísérnie (lásd ezt 

az ötletet). E téma új megnyilvánulása a több 

résztvevő által felvetett önellátásra törekvés az 

energiafüggetlenség elérése érdekében (lásd 

például ezt az ötletet), amely kapcsán gyakran 

hivatkoznak az Oroszország ukrajnai inváziójára 

adott stratégiai válaszok által kiváltott 

energiaválságra (lásd például ezt az ötletet). Ez 

testesül meg az európai energiaunióra irányuló 

javaslatban is (lásd ezt az ötletet). Az EU stratégiai 

energetikai autonómiájának koncepcióját több 

résztvevő is megvitatta (lásd az ötlet példáit) a 

biztonság és védelem, az energia és a 

környezetvédelem, valamint az ipari átalakulás 

szempontjából egy szakértők részvételével zajló 

spanyolországi rendezvényen (lásd ezt az ötletet). 

A korábbiakhoz hasonlóan a közelmúltban több 

észrevételben is megvitatták a vidéki térségeknek 

az erősebb uniós gazdaság megteremtésében 

játszott szerepét. Több ötlet is felhívta a figyelmet a 

vidéki területek elnéptelenedésének problémájára 

(lásd például ezt az ötletet), és számos hozzászóló 

szerint ez hatással van az egyenlőtlenségre (lásd 

ezt az ötletet). A résztvevők hangsúlyozták annak 

fontosságát, hogy célzott adózás és a bürokrácia 

csökkentése révén ösztönözni kell a 

vállalkozásokat és a fiatalokat a vidéki térségekben 

való letelepedésre (lásd például ezt az ötletet). 

Szorgalmazták továbbá a fiatal mezőgazdasági 

termelőknek nyújtott támogatások növelését (lásd 

ezt az ötletet).  

Az elmúlt időszakban nagy számban érkeztek 

ötletek a szociális védelem és a 

társadalombiztosítás témaköréhez kapcsolódóan, 

megismételve a fent részletezett témákat. A 

hozzájárulások megvitatták a nyugdíjreformokat, a 

munkahét hosszát, az aktivizálási politikát, a 

fogyatékossággal élő személyek sajátos problémáit 

kezelő politikákat (lásd például ezt az ötletet), 

valamint a jövedelemtámogatási rendszereket. Az 

utóbbiak között a leggyakoribb javaslat az 

egyetemes alapjövedelem bevezetése volt (lásd 

például ezt az ötletet), míg néhány hozzászóló 

problematikusnak tartotta egy ilyen intézkedés 

hatékonyságát (lásd ezt az ötletet).  

Az ötletek jelentős része a zöld gazdaság 

megvalósításának és fenntartásának módjait 

taglalta (lásd például ezt az ötletet). Az egyik 

résztvevő azt is szorgalmazta, hogy szervezzenek 

európai szintű figyelemfelkeltő kampányokat a jó 

vízgazdálkodás érdekében (lásd az ötletet).  

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302776
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302615
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303997
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303469
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/161239
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/58115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/294394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300637
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300635
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/285352
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261793
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/306275
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303769
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/292317
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/284824
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Az adócsalás elleni küzdelem

Az európai adójogszabályok egységesítése a szociális 

dömping elkerülése érdekében

Az adópolitikának a fiskális unióhoz vezető harmonizációja

Az adóparadicsomok elleni küzdelem uniós minimumadóval

Az uniós fogyasztás előmozdítása az adózás révén

Az éghajlatváltozás kezelését célzó adózás

A helyi termékek fogyasztásának és előállításának előmozdítása 

és ilyen irányú beruházások

A kkv-k támogatása és bővítése: 

kulcsfontosságú az uniós helyreállításban

A jövőbeli világjárványokra való felkészültséget célzó 

intézkedések finanszírozása

Intézkedések bevezetése a növekvő uniós államadósságok 

ellensúlyozására

Adózás egy 
befogadó és 
igazságos 
gazdaságért

Gazdasági 
helyreállítás

Erősebb 

gazdaság, 

társadalmi 

igazságosság

és foglalkoztatás

Az EKB megbízatásának megerősítése és kiterjesztése

Méltányos adóztatás a tisztességes kereskedelem 

előmozdítása érdekében

Szigorú, hatékony és átlátható helyreállítási tervek

A szociális párbeszéden és a kollektív tárgyalásokon 

alapuló megújított társadalmi szerződés megtárgyalása

Az egészségügyi szakemberek létszámhiányának megszüntetése

Nemek közötti egyenlőség minden ágazatban 

azonos bérekkel és nemi kvótával

Európa szociális dimenziójának 

megteremtése a szociális jogok európai 

pillére révén

Beruházás az oktatásba, kutatásba és fejlesztésbe az 

európai tudásgazdaság megteremtése érdekében 

A digitális gazdaság megteremtése

A zöld gazdaság iránti törekvés

Az induló vállalkozásoknak és a kkv-knak, mint az 

innováció motorjainak finanszírozása

Befogadóbb, 
társadalmilag 

igazságos 
Európa

Innováció – a 
növekedés 

előmozdítása

A lecsatlakozáshoz való jog biztosítása

A marginalizált csoportok integrálása a 

társadalomba és küzdelem mindenféle 

diszkriminációval szemben

A vállalkozások ösztönzése és támogatása a zöld 

átállásban, de a „zöldrefestés” megakadályozása

A fogyatékossággal élők befogadásáért tett 

fokozott erőfeszítések

Az egyenlőtlenség csökkentése és a 

hajléktalanság elleni küzdelem 

A külső országoktól való ipari és kereskedelmi 

függés visszaszorítása 

Az üzleti élet decentralizációja és a helyi kormányzás 

erősítése a területi egyenlőtlenségek csökkentésére 

A fenntartható turizmus előmozdítása

Az űripar kiterjesztése az innovatív technológiák 

megerősítésére 

Feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése az EU teljes területén

A bérkülönbségek és a szegénység elleni küzdelem az EU-ban

Uniós minimumszabályok a szociális biztonság és védelem terén

A nyugdíjpolitikák és nyugdíjak uniós koordinálása

A megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés biztosítása

Küzdelem az (ifjúsági) munkanélküliség ellen

Közös digitális társadalombiztosítási kártya bevezetése

Szociális védelem 
és szociális 

biztonság
Szociális védelmi juttatások bevezetésének lehetősége 

az alap szilárdságához mérten 

Jobb tartós gondozás az idősek biztonsága és méltósága 

érdekében, valamint a generációközi kapcsolatok elősegítése 

A vidéki területek újraértékelése a gazdasági helyreállítás 

szempontjából

13. ábra – Gondolattérkép az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témához – 1. rész 
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14. ábra – Gondolattérkép az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témához – 2. rész 

 

GDP-n túli mutatók bevezetése a gazdasági modellbe

Az uniós gazdasági kormányzás modelljének megreformálása a 

befogadó és méltányos európai jólét megteremtése érdekében

A jelenlegi gazdasági 
modell 
megkérdőjelezése

Karbonkredit-kártyarendszer bevezetése a légi közlekedésben, valamint a 

szénlábnyomok közlekedési módok szerinti különbözőségének tudatosítása 

Erősebb gazdaság,

Társadalmi

igazságosság

és foglalkoztatás
Az európai vállalatok nyersanyag- és késztermék-

beszerzési forrásainak diverzifikálása 

A harmadik szektorbeli szervezetek bevonása a szociális 

jóléti és területi kohéziós programokba

A gazdaság liberalizálása, a bürokrácia csökkentése és 

alacsonyabb adók az alsó- és középosztály számára 

Átállás a körforgásos gazdaságra 

Az uniós adó- és munkaerőpiaci politikák egyszerűsítése

A munkavállalás megkönnyítése az Unióban, különösen a pályakezdők esetében

A 
munkahely-
teremtés 
ösztönzése

A fiatalok ösztönzése arra, hogy kétkezi és kézműves munkát vállaljanak

A rugalmas munkavégzés bevezetése 

(részben irodában, részben távolról végzett munka)

Az ifjúsági munkanélküliség problémájának kezelése

A diplomák munkaerőpiachoz igazítása a diákok jobb foglalkoztathatósága 

érdekében 

A munkaerőpiac digitalizációjához szükséges szakképzett munkavállalók 

hiányának megszüntetése  

Közös adók bevezetése az Unión belüli egyenlőtlenségek áthidalása 

érdekében

Az uniós gazdaságpolitika fejlesztése a gazdasági 

integráció elmélyítése érdekében

Az európai 
egységes piac 
további 
erősítése

Közlekedési és energiahálózatok létrehozása az EU-ban

Stratégiai autonómia kialakítása a kulcsfontosságú iparágakban

Az Európán kívüli székhelyű vállalatok megakadályozása 

európai vállalatok átvételében  

A termelővállalatok visszahívása az EU-ba

Az európai helyi ipari ökoszisztémák összekötése

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása és a bevált gyakorlatok 

megosztásának ösztönzése
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„Az EU a világban” témához érkezett ötletek a 

külpolitikához kapcsolódó számos tématerülettel 

foglalkoznak a kereskedelemtől a puha hatalom 

különböző más szempontjain át egészen a védelemig. 

Általánosságban a leggyakrabban előforduló 

tématerületek azok, amelyek a globális politikai 

színtéren való erősebb uniós jelenlétet 

szorgalmaznak: a szomszédságpolitika országai, 

valamint az egyéb, például afrikai, csendes-óceáni és 

latin-amerikai országokkal ápolt kapcsolatok terén is. 

A platformhoz hozzászólók úgy látják, hogy az EU-nak 

bátrabbnak kellene lennie mind a puha, mind a 

kemény hatalom gyakorlása terén. A platform 

beindítása óta ez a téma 3 695 hozzájárulást generált, 

azaz 1 448 ötlet, 1 768 hozzászólás és 479 

rendezvényleírás érkezett. A különböző ötleteket a 

következő tématerületek szerint lehet csoportosítani: 

 

 

 

 Az uniós külpolitika általános célkitűzései 

 Védelem és fegyveres erők 

 Döntéshozatal 

 Szomszédságpolitika és kapcsolatok egyéb 

felekkel 

 Bővítés 

 Kereskedelempolitika 

 

 

 

 

 

5. Az EU a világban 
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Rendezvények 
Az EU a világban téma keretében a közelmúltban 

szervezett rendezvényeket nagyban befolyásolta a 

radikálisan megváltozott, az Ukrajna elleni orosz 

invázió által meghatározott geopolitikai környezet.  

A konfliktus kitörése nyomán számos rendezvényre 

került sor, amelyeken az EU szerepét, valamint az 

Ukrajnával és Oroszországgal fennálló gazdasági 

és diplomáciai kapcsolatait vitatták meg. Ez történt 

egy németországi online rendezvény esetében is 

(lásd a rendezvényt), ahol a 64 résztvevő az EU két 

képviselőjét kérdezte többek között az EU jelenlegi 

konfliktusban képviselt külpolitikai irányvonaláról és 

az Oroszországgal szemben alkalmazott uniós 

szankciók hatásairól. Egy másik, Franciaországban 

szervezett online rendezvényen a résztvevők 

eszmecserét folytattak az EU egy képviselőjével 

arról, hogy miként lehetne csökkenteni az orosz 

gázellátástól való uniós függőséget (lásd a 

rendezvényt). A háború miatt megújult érdeklődés 

mutatkozott az olyan témák iránt is, mint a közös 

védelem és az EU bővítése, amelyekkel több 

esemény is foglalkozott. Egy lengyelországi 

műhelytalálkozón például különösen arról volt szó, 

hogy elő kell mozdítani az EU bővítését (lásd a 

rendezvényt).  

Egyéb rendezvényekre is sor került, például az 

Európa jövőjéről szóló konferencia keretében 

Spanyolországban a migrációval, rasszizmussal, 

valamint az EU és Afrika közötti kapcsolatokkal 

foglalkozó fórumot tartottak (lásd a rendezvényt). 

Az uniós külpolitika 
általános 
célkitűzései 

„Az EU a világban” tématerületen tett számos 

hozzájárulás szerint az EU-nak meg kell erősítenie 

szerepét a globális színtéren, és hozzá kell járulnia a 

globális multilateralizmushoz, emellett pedig meg kell 

védenie a demokráciát és használnia kell a puha 

hatalom eszközeit a tekintélyelvűség világszerte 

történő erősödésével szemben (lásd például ezt az 

ötletet). Ezen elképzelések többsége szerint az 

Uniónak egységesebben kell fellépnie a globális 

kihívásokkal – például az emberi jogok megsértésével 

és az éghajlatváltozással – szemben (lásd például ezt 

az ötletet). 

Az EU világban betöltött szerepéről folytatott vitákban 

nagy hangsúlyt kapott az afganisztáni és az ukrajnai 

válság. A hozzászólók rámutattak azokra a fontos 

geopolitikai változásokra, amelyeket az Egyesült 

Államok visszafogottabb külpolitikája és a 

konfliktusoktól való tartózkodása váltott ki. Számos 

hozzászóló úgy véli, hogy a tálibok hatalomba való 

visszatérése a Nyugat kudarca, valamint annak a jele, 

hogy itt az ideje, hogy az EU külpolitikai kérdésekben 

betöltse saját szerepét, az Egyesült Államokkal való 

stratégiai szövetségétől függetlenül (lásd pl. ezt az 

ötletet). Számos rendezvény témájaként újra és újra 

felmerült egy egységes külpolitikai megközelítésre 

irányuló felhívás (lásd például ezt a rendezvényt). Az 

orosz–ukrán határon kialakult súlyos válsággal 

kapcsolatban többen arra kérik az EU-t, hogy segítse 

Ukrajnát (lásd például ezt az ötletet), és egységesen 

lépjen fel Oroszország katonai fenyegetéseivel 

szemben, és ne ismételje meg a múlt hibáit, amikor is 

a megosztott EU túl nagy teret hagyott a külföldi 

hatalmaknak, különösen az Egyesült Államoknak a 

katonai válságok kezelésében (lásd például ezt az 

ötletet). Az Egyesült Államok szerepével kapcsolatban 

– függetlenül az ukrán válságról alkotott 

véleményüktől – néhány hozzászóló észrevételei 

bizalmatlanságról tanúskodnak az EU fő 

szövetségesével szemben (lásd az ötletet). 

A hozzászólók szerint az Unió szerepe változik az 

éghajlati vészhelyzet miatti egyre nagyobb 

aggodalmak, a gazdasági és geopolitikai hatalmi 

egyensúly eltolódása, a multilateralizmus előtt álló 

nagy kihívások, valamint a Covid19 elleni globális 

küzdelem fényében (lásd például ezt a rendezvényt és 

ezt az ötletet). Ezért több hozzászóló szerint az EU-

nak bátrabban kellene élnie mind a puha, mind pedig 

a kemény hatalommal (lásd pl. ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). 

A védelem és az emberi jogok témakörén belül az 

egyik legnagyobb támogatást élvező ötlet szerint 

közös kül- és biztonságpolitikára lenne szükség 

ahhoz, hogy az EU biztosítani tudja az európaiak 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/144409
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/148732
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/154771
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/147941
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/223312
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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biztonságát, egyúttal elő tudja mozdítani a 

demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot és a 

környezet védelmét a szomszédságban és az egész 

világon (lásd ezt az ötletet). Egy másik ötlet szerint 

tovább kell erősíteni az EU által aláírt külkereskedelmi 

megállapodások emberi jogok védelmére vonatkozó 

záradékait (lásd ezt az ötletet). Számos ötlet támogat 

egy feminista uniós külpolitikát, egyrészt abban az 

értelemben, hogy az EU-nak világszerte határozottan 

meg kell védenie a nők jogait (lásd például ezt az 

ötletet), másrészt a pozitív békén és kulturális 

érzékenységen alapuló megközelítés révén (lásd az 

ötletet). 

A hozzászólók szorgalmazták a tagállamok közötti 

fokozottabb együttműködést és azt, hogy a tagállamok 

nemzetközi szinten hagyjanak fel az egymással való 

versennyel (lásd az ötletet). Ehhez kapcsolódóan 

megfogalmazódott, hogy szigorú szabályok szerint 

működő közös európai fegyverkiviteli rendszerre 

lenne szükség, amellyel biztosítani lehetne, hogy az 

Unióban gyártott fegyvereket ne használhassák se 

konfliktusok szítására a világon, sem pedig az emberi 

jogok megsértésére (lásd az ötletet). 

Míg a legtöbb hozzászóló egy egységesebb és 

integráltabb Uniót szorgalmaz, amely így 

megerősítheti szerepét a jogot és igazságosságot 

képviselő, a különböző multilaterális intézményekkel 

való interakcióra globális és regionális szinten 

egyaránt nyitott globális hatalomként (lásd például ezt 

az ötletet és ezt az ötletet), mások azt szeretnék, ha 

az EU az eredetileg neki szánt, gazdasági szerepre 

összpontosítana. E hozzászólók úgy vélik, hogy az 

EU-nak nem szabadna geopolitikai szerepet vállalnia, 

hanem meg kellene tartania elsődleges szerepét, 

azaz a közös piacgazdaság biztosítását. Egyes 

résztvevők úgy vélik: mivel az EU nem szuverén 

állam, nem válhat politikai szereplővé a globális 

színtéren (lásd például ezt az ötletet). 

Védelem és 
fegyveres erők 

Visszatérő és sok vita tárgyát képező altéma az, hogy 

meg kell erősíteni az EU kemény hatalmát (lásd 

például ezt a rendezvényt), mégpedig mind az EU 

védelmi költségvetésének növelésével (lásd az 

ötletet), mind pedig az európai védelmi ipar 

megerősítésével a stratégiai autonómia elérése 

érdekében (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók 

egy közös európai hadsereg létrehozását is 

támogatják (lásd például ezt az ötletet), ami a téma 

egyik leginkább támogatott ötlete, mások pedig a 

tagállamok fegyveres erőinek uniós szintű 

integrációját javasolják (lásd például ezt az ötletet). 

Néhány hozzászóló elismeri a közös európai katonai 

politikát támogató meglévő kezdeményezések, 

például az EU biztonsági és védelmi stratégiai 

iránytűjének jelentőségét. A hozzászólók egyike azt 

szorgalmazza, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a 

katonaság szociális dimenziójára (azaz a fegyveres 

erők munkakörülményeire, lásd az ötletet). Néhány 

hozzászóló ugyanakkor inkább szkeptikus egy közös 

európai hadsereget illetően, sőt, vannak, akik 

kimondottan ellenzik azt. Az egyik hozzászóló szerint 

az EU-nak nem kell európai hadsereget létrehoznia. 

Ehelyett az egyes országoknak a NATO keretén belül 

kell katonai beruházásukat eszközölniük (lásd az 

ötletet). 

A hozzászólók azt is javasolják, hogy uniós szinten 

hozzanak létre specializáltabb erőket vagy 

intézményeket, például egy európai nemzeti gárdát, 

amit vészhelyzetekben, például természeti 

katasztrófákat követően lehetne bevetni (lásd például 

ezt az ötletet). Más résztvevők szerint ki lehetne 

alakítani egy európai hírszerző szolgálatot is (lásd 

például ezt az ötletet). Néhány hozzászóló egy 

Európai Katonai Akadémia létrehozását is javasolja 

(lásd például ezt az ötletet). A katonai kiképzést 

illetően egy résztvevő javasolja, hogy az európai 

fiatalok kapjanak alapvető katonai kiképzést (lásd az 

ötletet). Egyes hozzászólók úgy vélik, hogy az EU–

USA szövetség hanyatlik, ezért az uniós 

tagállamoknak szorosabban együtt kell működniük és 

koordinálniuk kell fellépéseiket a külpolitika terén (lásd 

például ezt az ötletet).  

 
 

Döntéshozatal 
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A hozzászólók szerint az azonnali kihívásokra 

gyorsan kell reagálni, ám az uniós döntéshozatali 

folyamat gyakran lassú és meglehetősen nehézkes e 

tekintetben. E probléma megoldása érdekében a 

résztvevők számos ötlettel álltak elő arra 

vonatkozóan, hogyan lehetne megreformálni az uniós 

döntéshozatali folyamatot. 

A hozzászólók szerint szerepének megőrzése és 

megerősítése érdekében döntő fontosságú, hogy az 

EU szilárd és egységes entitásként lépjen fel a 

nemzetközi politikai porondon. Többen is megjegyzik, 

hogy ehhez közös külpolitikára van szükség (lásd az 

ötletet). Az EU kül- és biztonságpolitikai 

szerepvállalási képességének megerősítésére 

irányuló felhívás az „Európai fórum” elnevezésű finn 

nyilvános konzultációban is elhangzott, amely 

Finnország jelenlegi és jövőbeli szerepét vitatta meg 

Európában és az EU-ban (lásd a rendezvényt). 

Sok hozzászóló szerint felül kellene vizsgálni az 

egyhangúságra vonatkozó szabályt. Az ötletek egy 

része külön hangsúlyozza azt a problémát, hogy az 

egyhangúságra vonatkozó jelenlegi szabály miatt akár 

egyetlen tagállam is képes blokkolni a közös 

külpolitikát (lásd például ezt az ötletet és ezt a 

rendezvényt). Ez problémát jelent, mivel így az EU 

nem képes hiteles, stabil és erős globális szereplő 

lenni. A megfogalmazott ötlet szerint ezért az EU-nak 

az „abszolút” többségen alapuló szavazási rendszer 

felé kellene elmozdulnia. E tématerületen belül az 

egyik leginkább támogatott ötlet részletesen 

bemutatja a tagállamok által alkalmazandó, abszolút 

többségen alapuló szavazási rendszert, amelyet az 

európai parlamenti képviselők egyszerű többségén 

alapuló szavazás egészítene ki. Így az EU képes 

lehetne végrehajtási intézkedéseket hozni, és valódi, 

hiteles külpolitikát folytatni (lásd az ötletet). Az 

„Európai demokrácia” témán belül folytatott 

beszélgetésekhez hasonlóan itt is megjelent a 

minősített többség a jelenlegi, egyhangúságon 

alapuló szabály alternatívájaként (lásd pl. ezt az 

ötletet). 

Az utolsó altéma az Európai Parlament hatásköreit 

tárgyalja. Néhány hozzászóló úgy érzi, hogy az 

Európai Parlament – noha a kezdetektől támogatta a 

közös kül- és biztonságpolitikát (KKBP), és hatályának 

bővítését szorgalmazta – még mindig csak 

mellékszereplő az uniós külpolitika alakításában. 

Ezért e hozzászólók szerint döntő fontosságú, hogy az 

Európai Parlament több külpolitikai hatáskörrel 

rendelkezzen (lásd például ezt az ötletet). 

Szomszédság-
politika és 
kapcsolatok egyéb 
felekkel 

Az ötletek egyik altémája az EU diplomáciai 

képviseletét érinti, aminek keretében a hozzászólók – 

általánosságban – szorgalmazták, hogy az uniós 

intézmények láthatóbb módon képviseljék és 

védelmezzék érdekeiket a világon (lásd például ezt az 

ötletet). Ezzel összefüggésben azt javasolják, hogy a 

tagállami nagykövetségeket uniós nagykövetséggel 

helyettesítsék, amely minden uniós tagállamot 

egyesítene és képviselne. Az egyik résztvevő szerint 

ez megvalósítható a meglévő Európai Külügyi 

Szolgálat (EKSZ) reformjával (lásd az ötletet). Ez akár 

azt is jelentheti, hogy az EU mint egyetlen tag vegyen 

részt minden nemzetközi intézményben, például a 

NATO-ban (lásd például ezt az ötletet), vagy az ENSZ 

Biztonsági Tanácsában egyetlen állandó képviselettel 

rendelkezzen (lásd az ötletet). További ötlet volt még 

egy közös uniós útlevél létrehozása minden európai 

polgár számára (lásd például ezt az ötletet), valamint 

az európai zászló és az európai himnusz nemzetközi 

környezetben történő szisztematikus használata (lásd 

például ezt az ötletet).  

Egy lengyelországi rendezvény és az ahhoz 

kapcsolódó ötlet (lásd a rendezvényt és az ötletet) 

hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság és az EU 

közötti kereskedelmi kapcsolatok rendkívül fontosak 

gazdasági szempontból mind Lengyelország, mind az 

EU egésze számára, még a brexit után is. 

Az e tématerülethez érkezett hozzájárulások főként az 

EU és Oroszország, illetve az EU és Kína közötti 

kapcsolatokkal foglalkoznak (lásd például ezt a 

rendezvényt). A hozzászólók rámutatnak, hogy 

alapvetően át kell gondolni az uniós külpolitikai 

megközelítést, és merészebb megközelítést kell 

alkalmazni, ahogyan az a korábbi tématerületeken 

elhangzott véleményekben is szerepel. Egy résztvevő 
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szerint például az EU-nak növelnie kellene tengeri 

jelenlétét az indiai–csendes-óceáni térségben (lásd 

ezt az ötletet). Más hozzászólók ugyanakkor a 

platformon megvitatták azt a véleményt, amely szerint 

a rendkívül eltérő értékrendszerre figyelemmel az EU-

nak nemcsak egységesebb és határozottabb 

álláspontot kell képviselnie a Kínával ápolt diplomáciai 

kapcsolatokban, hanem ki kell dolgoznia az Európai 

Unió külföldi befektetéseire irányuló stratégiát annak 

érdekében, hogy ellensúlyozni tudja Kína befolyását 

globálisan és mindenekelőtt a fejlődő országokban 

(lásd az ötletet). 

Az Oroszországgal és a kelet-európai országokkal 

fenntartott kapcsolatok összefüggésében a 

Németország és a balti országok közötti 

kapcsolatokról szóló rendezvény néhány résztvevője 

többek között arra szólította fel az EU-t, hogy 

támogassa a belarusz ellenzéket (lásd a 

rendezvényt). Az egyik résztvevő azt szeretné, ha az 

EU nagyobb szerepet vállalna a szomszédos 

országokban, például Montenegróban, Bosznia-

Hercegovinában és Koszovóban, vagy akár saját 

tagállamaiban, például Cipruson tapasztalható 

politikai feszültségek megoldásában (lásd ezt az 

ötletet). E tekintetben ez a résztvevő aggodalmát 

fejezte ki az EU és Törökország, valamint az EU és 

Szerbia közötti kapcsolatokkal kapcsolatban is. Az 

Uniónak továbbá vezető szerepet kellene játszania 

például az Izrael és Palesztina közötti békeépítési 

folyamatban (lásd például ezt az ötletet).  

Az EU Európán kívüli országokkal, és különösen az 

afrikai államokkal fenntartott kapcsolatait illetően a 

hozzászólók azon a véleményen vannak, hogy 

megerősített partnerségre és megújított kereskedelmi 

kapcsolatokra van szükség Afrikával (lásd például ezt 

a rendezvényt). Más polgárok az egyes tagállamok és 

az afrikai országok közötti bilaterális partnerségek 

megerősítését szorgalmazzák, többek között a 

migrációs kérdések kezelése érdekében. Az ilyen 

jellegű elképzelésekről részletesebben a migrációról 

szóló fejezet számol be. Néhányan szorgalmazzák, 

hogy el kell mozdulni azokról a modellekről, amelyek 

a korábbi gyarmati rendszerek gazdasági és politikai 

örökségét viszik tovább (lásd az ötletet). Szintén az 

afrikai kontinenshez fűződő kapcsolatokat illetően az 

egyik résztvevő sürgeti az EU-t, hogy teljes mértékben 

ismerje el Szomáliföldet szuverén országként (lásd az 

ötletet). Egyes hozzászólók szorosabb partnerséget 

szorgalmaznak az EU és más regionális multilaterális 

szervezetek, köztük az Afrikai Unió, a Mercosur és az 

ASEAN között (lásd például ezt az ötletet). 

Bővítés 

Visszatérő tématerület az EU bővítése. A további 

bővítésre – különösen a Nyugat-Balkánra – vonatkozó 

elképzeléseket a résztvevők viszonylag nagy 

számban támogatják. E témán belül az egyik 

leginkább támogatott ötlet szerint a nyugat-balkáni 

partnerek integrálásával folytatni kell az EU bővítését, 

hogy biztosítani lehessen a békét és a stabilitást a 

térségben (lásd az ötletet). Számos olyan rendezvényt 

szerveztek, ahol szóba kerültek az EU bővítésével és 

a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos kérdések (lásd 

például ezt a rendezvényt). Egy németországi ifjúsági 

rendezvényen a fiatal résztvevők azt kérték, hogy az 

EU tanúsítson nagyobb szerepvállalást a Nyugat-

Balkánon, többek között biztonsági szereplőként (lásd 

a rendezvényt). Egy magyarországi konferencián 

(lásd a rendezvényt) határozottan a bővítést támogató 

álláspontot fogadtak el. A rendezvényen több politikus 

és tudós is részt vett, akik hangsúlyozták a nyugat-

balkáni bővítés fontosságát az Európai Unió jövője 

szempontjából. Több hozzászólás is az EU 

bővítésének geopolitikai vetületére összpontosít (lásd 

például ezt az ötletet), míg mások kiemelik, hogy az 

uniós csatlakozás perspektívája hajtóerőt jelent az 

uniós tagságot kérő országokban a gazdasági 

reformok és a jogállamiság megerősítése 

szempontjából (lásd például ezt az ötletet). A nyugat-

balkáni bővítés kapcsán egy hozzászóló Koszovó 

teljes körű elismerését szorgalmazza (lásd az ötletet). 

Több hozzászóló ugyanakkor különböző okokból 

határozottan ellenzi, hogy Koszovó az EU tagjává 

váljon. Egy másik résztvevő Koszovó állampolgárai 

számára vízummentes belépést szorgalmaz az EU-ba 

(lásd az ötletet).  

Amellett, hogy sokan támogatják az EU további 

bővítését, néhányan ellenzik azt, bár ezek a 

hozzászólások jóval ritkábbak. Az ellenzők 

hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi Unión belüli fontos 

kérdéseket kellene prioritásként kezelni (lásd például 

ezt az ötletet). Az egyik hozzászóló arra kéri az EU-t, 
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hogy ne tekintse a továbbiakban Törökországot 

tagjelölt országnak (lásd az ötletet).  

Egy válaszadó általánosságban bírálja az EU-t amiatt, 

hogy kétértelmű bővítési politikát folytat (lásd az 

ötletet). Véleménye szerint ez frusztrációt és 

instabilitást okoz a tagjelölt országokban. Ezért 

szerinte az EU-nak egyszer és mindenkorra tisztáznia 

kell a bővítéssel kapcsolatos álláspontját. 

Kereskedelem-
politika 

A résztvevők ritkábban vitattak meg kereskedelmi és 

gazdasági kapcsolatokkal kapcsolatos 

elképzeléseket. Az EU és a világ más országai közötti 

kereskedelmi kapcsolatok és megállapodások 

megerősítésének tématerületét azonban gyakran 

említik azokban az ötletekben, amelyek erősebb és 

aktívabb globális EU-t szorgalmaznak. 

„Az EU a világban” témán belül több hozzászóló 

szerint meg kellene erősíteni a 

kereskedelempolitikákat, és meg kellene reformálni a 

kereskedelmi megállapodásokat, mégpedig az uniós 

értékekkel összhangban – legyen szó akár az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról, akár a környezeti 

előírások betartásáról (lásd például ezt az ötletet). 

Széles körű támogatást kapott az az ötlet, amely az 

uniós kereskedelem- és beruházáspolitika reformját 

szorgalmazza, valamint a globális multilateralizmus 

újraindítását irányozza elő, mégpedig tisztességes 

munkahelyek létrehozásával, valamint az alapvető és 

az emberi jogok védelmével, beleértve a 

munkavállalói és a szakszervezeti jogokat is (lásd 

például ezt az ötletet). Egy német nyelvű 

műhelytalálkozón a résztvevők megvitatták az EU 

kereskedelempolitikáját és annak a harmadik világ 

országaira gyakorolt hatásait, különös tekintettel a 

rossz munkakörülmények, a gyermekmunka és a 

negatív környezeti hatások jellemezte ágazatokra, 

például a textiliparra (lásd a rendezvényt). 

Egyes hozzászólók elmondták, hogy az egészségügyi 

és az éghajlati válság rávilágított a nagymértékben 

globalizált és kölcsönösen függés jellemezte európai 

gazdaság korlátaira. A maszkok egészségügyi válság 

alatti hiánya, a világjárványt követően a globális 

ellátási láncokkal kapcsolatos problémák, valamint a 

globális kereskedelem környezetre gyakorolt hatása 

nyomán a hozzászólók szorgalmazták az 

újraiparosítást és a helyi termelés fokozását (lásd az 

ötletet). Ezzel összefüggésben sok hozzászóló 

kifejtette, hogy az uniós tagállamoknak szorosabban 

kell koordinálniuk egymással az ellátási láncokkal 

kapcsolatos kockázatok kezelését illetően (lásd 

például ezt az ötletet). Egy másik résztvevő egy 

intézmény létrehozását javasolja külön erre a célra, 

hogy előre lehessen jelezni és ellensúlyozni lehessen 

a stratégiai erőforrások terén jelentkező ellátási 

hiányt. Ez egy európai megfigyelőközpont formájában 

valósulhatna meg (lásd az ötletet). 
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Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

Az e témához kapcsolódó legfrissebb ötletek az 

Ukrajna elleni orosz agresszív háborúhoz 

kapcsolódtak, a legutóbb közzétett jelentés témáit 

erősítve. 

Általánosságban az új hozzájárulások azt 

szorgalmazták, hogy az EU támogassa Ukrajnát, de 

a konfliktus befejezésére vonatkozó javaslatokat is 

megfogalmaztak (lásd például ezt az ötletet). E 

tekintetben a hozzájárulások olykor radikálisan 

eltérő álláspontokat tükröztek: míg a hozzászólók 

többsége üdvözölte az EU közös külpolitikai 

kezdeményezéseit (lásd például ezt az ötletet), 

néhányan bírálták azokat (lásd például ezt az 

ötletet).  

A résztvevők aggodalmuknak adtak hangot 

Oroszország balti államokkal kapcsolatos 

geopolitikai ambícióival és a Nyugat-Balkánra 

gyakorolt orosz befolyással kapcsolatban is (lásd 

ezt az ötletet). Emellett a konfliktussal kapcsolatban 

gyakran szóba került a NATO szerepe (lásd például 

ezt az ötletet). Az Ukrajna elleni orosz agresszióra 

válaszul Ukrajna, Moldova és Grúzia által benyújtott 

uniós tagsági kérelmek még gyakrabban váltottak ki 

vitát a platformon az EU bővítéséről. Míg egyes 

résztvevők nyitottabbak az Unió további bővítésére, 

mások jóval visszafogottabb bővítési politikát 

szorgalmaztak (lásd például ezt az ötletet).  

A konfliktus következtében még központibb 

kérdéssé vált az EU globális szerepe az emberi 

jogok és a demokráciák védelmében. Számos 

hozzászóló hangsúlyozta, hogy világszerte ápolni 

kell a diplomáciai kapcsolatokat azokkal a 

demokráciákkal – például Tajvannal –, amelyek 

szuverenitását autokratikus államok veszélyeztetik 

(lásd ezt az ötletet). Más hozzájárulások pedig az 

EU és az olyan illiberális államok közötti 

kapcsolatok jellegével foglalkoztak, mint Irán, Kína 

és Törökország (lásd például ezt az ötletet), és az 

ezen államokkal folytatott párbeszéd és gazdasági 

együttműködés fokozását szorgalmazták. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/311224
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277036
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/306044
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/310864
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/294064
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/277069
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/303931
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/302842
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15. ábra – Gondolattérkép az „EU a világban” témához, 1. rész 

Az EU a világban

Középpontba helyezni az EU elsődleges szerepét, a piacgazdaság biztosítását

Az uniós külpolitika 
általános célkitűzése

Előmozdítani a demokratikus értékeket és az emberi jogokat

Fellépni a nemzetközi szerződéseket megsértő államokkal szemben

Megerősíteni a közös külpolitikát

Előmozdítani az EU stratégiai autonómiáját

Döntéshozatal

Növelni az EU mint globális hatalom 

láthatóságát és befolyását

Elősegíteni a tagállamok közötti 

fokozottabb együttműködést

Újragondolni az egyhangúságra vonatkozó szabályt: inkább 

abszolút vagy minősített többségi szavazást alkalmazni

Szélesebb külpolitikai hatáskörrel 

felruházni az Európai Parlamentet 

Védelem és 
fegyveres 
erők

Felállítani egy európai hadsereget

Uniós szinten létrehozni különleges egységeket vagy 

védelmi intézményeket, például egy hírszerző szolgálatot

Létrehozni nem védelmi célokra egy közös európai 

fegyveres erőt (pl. egy európai nemzeti gárdát)

Egységesen fellépni az ukrajnai válságban
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16. ábra – Gondolattérkép az „EU a világban” témához, 2. rész 

 

Az EU a világban

Kereskedelempolitika
Előmozdítani a gazdasági együttműködést és a növekedést az 

Unión belül és kívül egyaránt

Az uniós értékekkel összhangban álló kereskedelmi megállapodásokat kötni

Beruházni a helyi termelésbe és az ipar nagyobb autonómiájába

Előre jelezni az ellátási láncokat érintő válságokban felmerülő 

erőforráshiányokat, és koordinált megoldást találni azokra

Bővítés

Elismerni Koszovót és előmozdítani az EU-ba való integrációját

Integrálni Ukrajnát, Moldovát és Grúziát az EU-ba

Folytatni a bővítést a Nyugat-Balkán irányában

Létrehozni egy egységes uniós nagykövetséget a tagállamok 

képviseletére

Szomszédságpolitika 
és kapcsolatok egyéb 

felekkel

Határozott irányvonalat képviselni Oroszország és Kína felé 

kontra megőrizni az ezen országokkal fennálló gazdasági 

partnerségeket

Uniós külföldi befektetési stratégiát kidolgozni Kína globális 

befolyásának ellensúlyozására

Szoros partnerségeket kialakítani az EU és az afrikai 

országok, valamint más, nem nyugati országok között, 

például az Afrikai Unió és a Mercosur keretében

Ösztönözni az erősebb kétoldalú partnerségeket a 

tagállamok és a fejlődő országok között

Az EU-t egységesen képviselni a nemzetközi intézményekben, 

például a NATO-ban, vagy egységes és állandó képviseletet 

biztosítani az ENSZ Biztonsági Tanácsában

Előmozdítani az EU bővítését kontra nem folytatni a bővítést

Vezető szerepet vállalni az Izrael és Palesztina közötti 

békeépítésben
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Az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

témához összesen 5 351 hozzájárulás érkezett (1 768 

ötlet, 2 910 hozzászólás és 673 rendezvényleírás). A 

hozzászólók a különböző jogokkal és 

szabadságokkal, például az LMBTIQ-személyekkel és 

a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek befogadásával 

kapcsolatos elképzeléseket fogalmaztak meg, és 

megvitatták az európai értékek, mint irányadó elvek 

fogalmát. A platformon megjelenő vélemények 

sokféleségét tükrözi, hogy más hozzászólók a 

konzervatívabb, gyakran a vallási értékek védelméhez 

kapcsolódó álláspontok tiszteletben tartását 

szorgalmazták. E téma másik fontos tématerülete a 

jogállamiság fenntartása és védelme az EU-ban azzal 

a jelenséggel szemben, amelyet a hozzászólók „az 

illiberális demokráciák felemelkedésének veszélye”-

ként írnak le, valamint az EU demokratikus értékei 

megerősítésének szüksége. A legfrissebb 

hozzájárulások az ukrajnai háborúval foglalkoznak, 

illetve azzal, hogy az EU-nak növelnie kell katonai 

képességeit. A hozzájárulások a következő 

tématerületekre terjednek ki: 

 Jogok és szabadságok 

 Befogadó társadalom 

 A jogállamiság védelme 

 Biztonság 

 Uniós értékek 

 Lobbizás és korrupció 

6. Értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság 
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Rendezvények 
Az értékek, jogok, jogállamiság és biztonság 

témájához kapcsolódóan egy franciaországi 

kerekasztal-megbeszélés keretében az uniós 

értékekről folyt eszmecsere (lásd a rendezvényt), 

valamint az EU kulturális és nyelvi sokszínűségéből 

eredő kihívásokkal foglalkoztak egy németországi 

konferencián, amelyre a német-dán határvidéken 

élő kisebbségekkel együttműködésben került sor, 

és amely elsősorban a kisebbségek társadalmi 

értékére és jelentőségére összpontosított (lásd a 

rendezvényt). 

A téma keretében szervezett rendezvények 

leggyakoribb témái az inkluzív társadalom, a nemek 

közötti egyenlőség, a rasszizmus elleni küzdelem 

(lásd ezt a rendezvényt) és az LMBTIQ-

személyekkel szemben megnyilvánuló fóbiát 

kezelő politikák voltak, különösen Görögországban, 

Olaszországban, Franciaországban és 

Belgiumban. Dániában az értékekről és jogokról 

szóló rendezvények főként vándor-

műhelytalálkozók formáját öltötték, amelyekkel a 

fiatalokat kívánták megszólítani az ország 

különböző középiskoláiban (lásd ezt a 

rendezvényt). 

A nemi alapú megkülönböztetés és erőszak széles 

körű megvitatására került sor egy olyan online 

rendezvényen, amely a kiváltó okokkal, a 

megelőzéssel és a visszaélésekre adott 

válaszokkal foglalkozott (lásd a rendezvényt). A nők 

jogainak nemzetközi napja alkalmából a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítását célzó 

szakpolitikai intézkedések megvitatására 

szerveztek egy rendezvényt (lásd például ezt a 

rendezvényt). Egy diákok számára szervezett 

rendezvény továbbá a családon belüli erőszakkal 

és a nemi alapú erőszakkal foglalkozott (lásd a 

rendezvényt). 

A közelmúltban néhány rendezvény a biztonsággal 

és védelemmel kapcsolatos kérdéseket vitatott 

meg, amelyek az ukrajnai orosz inváziót érintették. 

Az egyik rendezvényen azt vitatták meg, hogy az 

ukrajnai háború miként hat az EU biztonságára és 

védelmére (lásd a rendezvényt), míg egy másik a 

stratégiai autonómia elérésének kilátásait vizsgálta 

(lásd a rendezvényt). 

 
Jogok és 
szabadságok 

A jogok és szabadságok tématerületén nagyon sok 

hozzájárulás érkezett, mindenekelőtt a jogok és 

szabadságok típusainak sokfélesége miatt. 

A jogokkal és szabadságokkal kapcsolatos 

elképzelések nagy halmaza általánosságban 

foglalkozik az emberi jogok és szabadságok 

védelmével (lásd például ezt az ötletet). A téma egyik 

leginkább támogatott ötlete szerint a különböző 

emberi jogi eszközöket jobban kell tudni érvényesíteni 

az uniós jogrendszerben (lásd az ötletet), míg mások 

szerint az emberi jogok aktualizálására van szükség a 

jelenlegi és jövőbeli társadalmi realitásokra 

figyelemmel (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók érintették az emberi jogok különböző 

fajtáit, azaz a gazdasági, a szociális, a kulturális, a 

polgári és a politikai jogokat. Néhány résztvevő 

felhívta a figyelmet az európai határokon elkövetett 

emberi jogi jogsértésekre, amelyekre egyes 

hozzászólók az embercsempészek elítélésével 

reagáltak (lásd például ezt az ötletet).  

E témán belül nagyon gyakran merülnek fel a 

platformon a polgári és a politikai jogok; a hozzászólók 

a leggyakrabban a magánélethez való joggal és a 

véleménynyilvánítás szabadságával foglalkoznak 

(lásd például ezt az ötletet). A hátrányos 

megkülönböztetéssel szembeni védelemmel 

kapcsolatos hozzászólásokat nagy számukra 

tekintettel a „Befogadó társadalom” tématerületébe 

csoportosítottuk. 

Társadalmunk változik, így számos hozzászólás 

született digitális transzformáció összefüggésében a 

jogokkal és szabadságokkal kapcsolatban, különös 

tekintettel a magánélet tiszteletben tartásához való 

jogra. Ez az altéma a digitális transzformáció 

témakörében is szerepel. A hozzászólók szerint az 

általános adatvédelmi rendelet rendkívül fontos 

szerepet tölt be annak megakadályozásában, hogy a 

vállalatok személyes adatokat értékesítsenek (lásd az 

ötletet). A hozzászólók általánosságban felvetették, 

hogy jobb szabályozásra és eszközökre van szükség 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159888
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156355
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/162691
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/147775
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/156487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/143914
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/148897
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/145993
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
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a magánélet védelme kapcsán az internettel és a 

közösségi médiával, valamint az új technológiákkal 

összefüggésben jelentkező aggodalmak kezeléséhez 

(lásd az ötletet). Mások szorgalmazták, hogy az EU 

korlátozza a biometrikus adatok megfigyelési célú 

használatát (lásd az ötletet), illetve általánosságban a 

személyes adatok gyűjtését és megosztását (lásd 

például ezt az ötletet). A hozzászólók megjegyzik, 

hogy a technológiai óriások által gyűjtött személyes 

adatok révén végzett digitális megfigyelés komoly 

fenyegetést jelent a polgárok méltóságára, 

autonómiájára és magánéletére nézve. Ennek 

megfelelően szigorúbb szabályozásra és adatvédelmi 

intézkedésekre szólítanak fel (lásd az ötletet). Ez a 

mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás 

iránti igényekben is megfogalmazódik (lásd az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja a véleménynyilvánítás 

szabadságával és e szabadság korlátaival foglalkozik. 

Egyes hozzászólók aggodalmuknak adtak hangot 

amiatt, hogy a sajtóban és a közösségi médiában 

sérül a véleménynyilvánítás szabadsága, és a 

tartalmakat eltávolítják a platformokról (lásd például 

ezt az ötletet). 

Mások a véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátaival foglalkoznak, például azzal, hogy milyen 

mértékben kellene szabályozni az online tartalmakat, 

és ez milyen hatással van a szólásszabadságra; 

néhány polgár támogatta egy egységes európai 

digitális keret létrehozását (lásd a rendezvényt). Az 

álhírekre a hozzászólók úgy tekintenek, mint amelyek 

fenyegetést jelentenek az alapvető demokratikus 

értékekre (lásd a rendezvényt). A gyűlöletbeszéd 

gyakran felvetett fogalma rámutat arra, hogy 

foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és nagyobb 

védelemben kell részesíteni a gyűlöletbeszéd és a 

gyűlölet-bűncselekmények áldozatait (előbbire lásd 

például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt, utóbbira 

ezt a rendezvényt). 

Az egyik altéma a gazdasági és szociális jogokra 

vonatkozik, amelyek az „Erősebb gazdaság, 

társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” 

témakörben is szerepelnek; ilyen jogok például a 

lakhatáshoz való jog (lásd például ezt az ötletet), a 

munka és a magánélet közötti egyensúly biztosítása 

(lásd például ezt a rendezvényt), szociális biztonság 

az élelmiszerek tekintetében (lásd az ötletet) stb. 

Néhány hozzászóló e tekintetben szorgalmazta az 

emberi jogok aktualizálását (lásd az ötletet), vagy akár 

a szociális jogok érvényesíthetőségét (lásd az ötletet). 

A lakosság egy adott szegmensének jogait szem előtt 

tartva számos hozzászóló támogatja a gyermekek 

jogait, és jelzi, hogy jogszabályok és szakpolitikák 

keretében fokozni kell a gyermekek védelmét (lásd 

például ezt az ötletet). 

A kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség tiszteletben 

tartásához való alapvető jog fényében a platform egyik 

széles körben támogatott ötlete, hogy az Európai Unió 

ismerje el az eszperantót az európai polgárok 

nyelveként (lásd például ezt az ötletet).  

A hozzájárulások egy másik csoportja azt 

hangsúlyozza, hogy amint a Covid19-világjárvány 

hatásai lehetővé teszik, fel kell oldani a járvány miatt 

hozott intézkedéseket, hogy vissza lehessen térni a 

rendes kerékvágásba, és a polgárok ismét élhessenek 

szabadságjogaikkal (lásd az ötletet). E tekintetben a 

hozzászólások között szerepel az is, hogy meg kell 

akadályozni azon polgárok hátrányos 

megkülönböztetését, akik úgy döntöttek, hogy nem 

oltatják be magukat, illetve nem szabad rendszeres 

teszteket előírni számukra ahhoz, hogy 

hozzáférhessenek alapvető létesítményekhez (lásd 

például ezt az ötletet). A Covid19 elleni védőoltással 

kapcsolatos kérdésekkel részletesebben foglalkozunk 

az „Egészségügy” téma keretében. 

Egyes hozzászólók arra buzdítják az EU-t, hogy 

vállaljon vezető szerepet az állatok jogainak 

védelmében (lásd az ötletet), például egy „állattartási 

engedély” bevezetésével (lásd az ötletet). A 

hozzászólók szerint bár az uniós szerződések 

értelmében az állatok érző lények, az agrár- és 

húsiparban még mindig találkozni bántalmazó és 

kegyetlen bánásmóddal (lásd például ezt az ötletet). 

Mások kifejezetten az igazságügyi kérdésekre és az 

EU-n belüli mobilitás következményeire 

összpontosítanak, megvitatva az eljárások 

megkönnyítésének szükségességét, például az 

öröklést (lásd az ötletet) vagy az elhalálozást (lásd az 

ötletet) illetően, és javasolják a házassági vagyonjogi 

rendszerek és a bejegyzett élettársi közösségek 

tagállami nyilvántartásainak összekapcsolását (lásd 

az ötletet). Egy nyílt fórum webináriumán a résztvevők 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
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megvitatták a büntetőeljárásokban az EU-ban 

érvényesülő eljárási jogokat (lásd a rendezvényt). 

Egyes résztvevők szerint biztosítani kellene a jogot a 

kannabisszal történő öngyógyításra (lásd például ezt 

az ötletet), és a hozzászólók általánosabban is 

foglalkoztak a kábítószerek dekriminalizációjával és 

legalizálásával (lásd például ezt az ötletet). Ez a 

kérdés az „Egészségügy” téma keretében is felmerül. 

Néhány polgár szerint a készpénzes fizetés 

lehetőségét demokratikus jogként kellene elismerni 

(lásd például ezt az ötletet). 

Befogadó társadalom 

A különböző hozzászólások nagyobb erőfeszítéseket 

szorgalmaznak a befogadó társadalom megteremtése 

érdekében, és olyan kérdéseket érintenek, mint a 

szabadság, a megkülönböztetés és az egyenlőség. Az 

e tématerülethez tartozó hozzájárulások meghatározó 

része a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

elképzelések köré szerveződik, ideértve egy ezzel a 

témával kapcsolatos, széles körben támogatott ötletet 

(lásd az ötletet és egy rendezvény példáját), valamint 

nagy részük foglalkozik a nők társadalmi 

szerepvállalásának növelésével is (lásd a 

rendezvényt). Egyes javaslatok szerint növelni kellene 

a nők számát a politikai és gazdasági döntéshozók 

körében (lásd például ezt az ötletet). A nemek közötti 

egyenlőség kérdését a résztvevők széles körben 

megvitatták az egyenlő díjazás kapcsán (lásd például 

ezt az ötletet), valamint a gyermekkortól kezdődő 

oktatás szempontjából is (lásd az ötletet). A 

hozzászólók emellett más témákban is 

szorgalmazzák, hogy a hagyományosan inkább férfiak 

által dominált ágazatokban, például a TTMM 

tekintetében alkalmazzanak a nemek közötti 

egyenlőség szempontjait érvényesítő megközelítést 

az egyenlőtlenségek enyhítése érdekében. 

A szexuális és reproduktív jogok kérdésében a 

polgárok megosztottak. A hozzászólók egy csoportja 

hangsúlyozza a szexuális és reproduktív egészség és 

jogok fontosságát, mint a nemek közötti egyenlőség 

elérésének és a nemi alapú erőszak felszámolásának 

alapvető eszközeit, beleértve a 

terhességmegszakításhoz való jogot is (lásd például 

ezt az ötletet). Ezzel szemben más hozzászólók a 

méltóság és az élethez való jog védelme mellett 

érvelnek, és az uniós kutatás, fejlesztési támogatás és 

közegészségügy területén sürgetik az olyan 

finanszírozás megszüntetését, amely szerintük az 

emberi embriók elpusztítását hivatottak előmozdítani 

(lásd az ötletet). Az abortusz témáján túlmenően a 

szexuális és reproduktív jogokkal kapcsolatos ötletek 

keretében a hozzászólók kifejtik többek között, hogy 

hatékony intézkedésekkel kell fellépni a nemi alapú 

erőszak fokozódásával szemben (lásd például ezt az 

ötletet és ezt a rendezvényt), és javasolják a férfi 

sztereotípiák kezelését (lásd az ötletet), valamint a 

bosszúból közzétett pornográfia és az online zaklatás 

elleni fellépést (lásd a rendezvényt). 

Egy másik tématerület, amelyhez számos 

hozzászólás érkezett, a fogyatékossággal élő 

személyek, például a Down-szindrómás személyek 

befogadásának további előmozdítása (lásd az ötletet). 

A hozzászólók szorgalmazzák a fogyatékossággal élő 

személyek jogainak a nemzeti alkotmányokban való 

rögzítését (lásd ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), 

valamint a fogyatékossággal élő személyek 

foglalkoztatását ösztönző politikákat (lásd az ötletet) 

és azt, hogy valamennyi munkavállaló részesüljön 

olyan képzésben, amely növeli a fogyatékossággal 

kapcsolatos tudatosságot (lásd az ötletet). 

Hasonlóképpen egy ötlet szerint képzést kell nyújtani 

a tanároknak arról, hogyan integrálják a 

fogyatékossággal élő tanulókat az osztályokba (lásd 

az ötletet). Más javaslatok: i. fel kell számolni a 

fogyatékossággal élő személyek előtt álló akadályokat 

a termékek és szolgáltatások akadálymentesebbé 

tételével (lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet), ii. 

megfelelő védelemben kell részesíteni emberi jogaikat 

(lásd az ötletet), valamint iii. fel kell lépni a szellemi 

fogyatékossággal élő személyekkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetéssel szemben (lásd az 

ötletet). Az egyik rendezvény kapcsán nagyon sok 

hozzászólás érkezett a „Megjegyzések” részben, és a 

hozzászólók szintén a Down-szindrómával élők 

integrációját szorgalmazták, és a támogatásukat célzó 

jogalkotási kezdeményezésekre tettek javaslatot (lásd 

a rendezvényt), hogy a társadalom minden szintjén 

fokozni lehessen a Down-szindrómások láthatóságát 

és társadalmi részvételét (lásd az ötletet). 
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Néhány hozzászóló szerint egyes tagállamokban 

támadás éri a nők, az LMBTIQ-személyek és a 

kisebbségek jogait, valamint az emberi jogokat (lásd 

például ezt az ötletet és ezt az ötletet). Ennek 

megfelelően számos résztvevő szorgalmazza az 

LMBTIQ-személyek védelmét és az azonos neműek 

közötti házasságok elismerését az uniós 

tagállamokban (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet), valamint az LMBTIQ-személyek szülői 

státuszának engedélyezését (lásd az ötletet). Egy 

műhelytalálkozó különböző témákat érintve az 

LMBTIQ-személyek jogainak integrálásával 

foglalkozott (lásd a rendezvényt). Egy másik 

elképzelés a többszörös megkülönböztetés, azaz a 

két vagy több alapon történő megkülönböztetés 

fogalmának bevezetését és az ilyen 

megkülönböztetéssel szembeni konkrét intézkedések 

meghozatalát javasolja (lásd az ötletet). 

Az elöregedő európai társadalmak jelenségére 

reagálva a platformra észrevételek érkeztek az életkor 

szerinti megkülönböztetéssel szembeni küzdelem 

kérdésében (lásd az ötletet). Egy rendezvényen a 

résztvevők azt vizsgálták, milyen következményekkel 

járnak a demográfiai változások a társadalom 

strukturális alapjaira nézve (lásd a rendezvényt). 

Néhány rendezvény felhívta a figyelmet a nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogainak kérdésére is (lásd 

például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), ideértve a 

roma közösséget is (lásd például ezt az ötletet, ezt a 

rendezvényt és ezt a rendezvényt). Ugyanebből a 

megfontolásból egyes elképzelések uniós 

szabályozást szorgalmaznak az európai kisebbségek 

nyelvi jogainak biztosítása érdekében (lásd például 

ezt az ötletet). Az egyik széles körben támogatott ötlet 

a katalán nyelv hivatalos uniós nyelvvé tételét 

szorgalmazza (lásd az ötletet).  

Az inkluzív kommunikációról szóló bizottsági 

iránymutatás kapcsán folytatott vita résztvevői 

rámutattak, hogy az európai polgároknak a vallási 

ünnepek megünneplését illetően szabadnak kell 

érezniük magukat, és nem érezhetik úgy, hogy 

hátrányos megkülönböztetésben van részük (lásd ezt 

az ötletet, ezt az ötletet és ezt a rendezvényt). 

Egy sokszínű és befogadó Európára vonatkozó 

távlatokkal kapcsolatban a hozzászólók a sikeres 

integrációs politikák iránti igényüknek adtak hangot, 

és néhányan rámutattak arra, hogy a hatékony 

bevándorlási és integrációs politikák végrehajtásának 

elmulasztása feszültségeket és biztonsági 

kockázatokat teremt az európai társadalmakban (lásd 

az ötletet). 

A jogállamiság 
védelme 

A jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben 

tartásának szükségessége gyakran visszatérő 

tématerület (lásd például ezt az ötletet). A 

hozzászólások elismerik, hogy ezek képezik az 

Európai Unió alapjait (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). Míg a legtöbb hozzájárulás a jogállamisággal 

kapcsolatos belső szempontokat vet fel, néhány kitér 

a külső szempontokra is, és néhány hozzászóló 

szorgalmazza, hogy az EU határozottabb álláspontot 

képviseljen a harmadik országokkal, például 

Oroszországgal és Kínával szemben. 

Az e témában leginkább támogatott ötletek egyike a 

demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető 

jogokkal foglalkozó felülvizsgálati mechanizmus 

létrehozását szorgalmazza (lásd az ötletet). A 

hozzászólók kiemelték továbbá, hogy a jogállamiság 

fontos a belső piac működése szempontjából (lásd az 

ötletet). Következésképpen a platformon széles 

körben osztott az a nézet, hogy közös jövőképet kell 

kialakítani értékeink és intézményeink védelme 

érdekében (lásd például ezt az ötletet). 

Sok résztvevő aggályosnak tartja az uniós értékek és 

a jogállamiság tiszteletben tartását az EU-n belül (lásd 

például ezt az ötletet és ezt az ötletet), néhányan 

külön megemlítették Magyarországot (lásd például ezt 

az ötletet) és Lengyelországot (lásd például ezt az 

ötletet és ezt az ötletet). Egy határozottan támogatott 

elképzelés kiemeli, hogy a demokráciát és a 

jogállamiságot valamennyi tagállamnak fenn kell 

tartania, anélkül, hogy kettős mércét alkalmazna (lásd 

ezt az ötletet).  

A jogállamiság kapcsán érzékelt fenyegetések 

fényében a hozzászólók különböző stratégiákat 

javasolnak a jogsértések leküzdésére: i. az 

országoknak nyújtott támogatások csökkentése, ii. 

szavazati joguk elvonása a Tanácsban (lásd például 
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ezt az ötletet), iii. a jogállamisághoz kapcsolódó 

költségvetési védelmi mechanizmusok alkalmazása 

(lásd az ötletet), iv. a 7. cikk felülvizsgálata az uniós 

értékeket megsértő kormányok szankcionálásának 

megkönnyítése érdekében (lásd az ötletet), v. olyan 

mechanizmus bevezetése, amelynek révén a 

tagállamok kizárhatók, ha megsértik a demokratikus 

jogállamiságot (lásd az ötletet), és vi. az Európai Unió 

Bíróságához hasonló felügyeleti szerv felállítása a 

demokrácia és a jogállamiság védelme érdekében az 

EU-ban (lásd az ötletet). 

A többi uniós érték mellett a jogállamiság biztosítása 

érdekében is számos elképzelés érkezett. Néhányan 

azt javasolták, hogy támogatni kell a civil társadalmi 

szervezeteket a demokratikus jogállamiság 

megerősítésének és érvényesülésének egyik 

módjaként (lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet). Egy 

hozzászóló felvetett egy ezzel kapcsolatos 

elképzelést: egy olyan uniós civil társadalmi stratégiát 

kell végrehajtani, amely lehetővé teszi, hogy a civil 

társadalmi szervezetek szabadon működjenek és 

hozzájáruljanak az európai értékek érvényesüléséhez 

(lásd az ötletet). 

Mindazonáltal a legelterjedtebb elképzelés az 

egyhangú szavazásra vonatkozó szabály 

megszüntetését szorgalmazza annak érdekében, 

hogy azok a tagállamok, amelyek nem tartják 

tiszteletben a jogállamiságot, ne akadályozhassák az 

uniós döntéshozatalt (lásd például ezt az ötletet).  

A sajtó és a média szabadságának védelmére a 

hozzászólók úgy tekintenek, mint ami a jogállamiság, 

és tágabb értelemben az uniós értékek védelméhez 

kapcsolódik. Egy részvételen alapuló műhelytalálkozó 

résztvevői megvitatták ezt a témát, és a legfontosabb 

következtetés az volt, hogy növelni kell az 

átláthatóságot a médiapluralizmus tekintetében, 

továbbá nagyobb védelemben kell részesíteni az 

újságírókat (lásd a rendezvényt). Az átláthatóság 

növelése és a polgároknak az uniós döntéshozatali 

folyamatba való nagyobb mértékű bevonása szintén 

támogatott elképzelés (lásd az ötletet).  

Míg az ötletek túlnyomó része a jogállamiság 

megsértésével kapcsolatos aggályokat tükrözi, az 

ötletek egy másik halmaza eltérő perspektívát 

képvisel: e hozzászólások szerint az EU autoriter 

módon beavatkozik a tagállamok alkotmányaiba (lásd 

például ezt az ötletet). A platformon hozzászólók közül 

néhányan úgy vélik, hogy felül kell vizsgálni az 

Európai Bíróság hatásköreit, hogy ne kerüljön 

összeütközésbe a nemzeti alkotmánybíróságokkal 

(lásd például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt). Az 

egyik résztvevő például úgy véli, hogy amíg a 

népszuverenitást tiszteletben tartják, addig érvényesül 

a demokrácia (lásd az ötletet). Mások hasonlóképpen 

azzal érvelnek, hogy a vétójog a Szerződések által 

biztosított politikai eszköz, és hogy a tagállamok 

előjoga a határok védelme, valamint a keresztény 

vallás, kultúra és a homogén társadalom megőrzése 

(lásd az ötletet). 

Biztonság 

A biztonság kérdését a hozzászólók más 

témakörökben (például „Az EU a világban” témában) 

is széles körben megvitatták, ezért az ritkábban fordul 

elő tématerületként az „Értékek és jogok, 

jogállamiság, biztonság” témakörben. Mindazonáltal 

ebben a témában az egyik legtöbb megjegyzést 

generáló elképzelés egy uniós hadsereg 

létrehozására irányuló javaslat (lásd az ötletet), és a 

tagállamok hatékonyabb védelme az ellenséges 

külföldi szereplőkkel szemben (lásd például ezt a 

rendezvényt). Vannak résztvevők, akik azzal érvelnek, 

hogy az uniós biztonság „központosítása” előnyös 

lenne mind a költségek tekintetében, mind pedig a 

nemzeti hadseregek Európa-szerte csökkenő 

jelentősége miatt, mivel az európai polgárok kevésbé 

elkötelezettek saját államuk védelme iránt (lásd az 

ötletet). Egyes résztvevők azonban a megjegyzések 

rovatban megkérdőjelezték e javaslatot, 

leggyakrabban a politikai következményekre, valamint 

az uniós védelem és a tagállami honvédelem közötti 

kapcsolatra hivatkozva. Egy résztvevő a nemzeti 

hadseregek integrációja és interoperabilitása mellett 

érvel (lásd az ötletet).  

A hozzászólók megvitatták továbbá a külpolitika 

jövőjét és azt, hogy miként lehet azt úgy alakítani, 

hogy Európa nemzetközi szerepet játsszon (lásd a 

rendezvényt), továbbá szorgalmazták, hogy az EU 

gondolja újra prioritásait a biztonsági célok 

tekintetében, figyelemmel a háttérben zajló 

eseményekre, a migrációs válságtól kezdve 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/146455
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162494
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/234697
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
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Afganisztánon át az ázsiai–csendes-óceáni térségben 

a Kína által jelentett fenyegetésig (lásd az ötletet). 

Tekintettel a biztonság terén jelentkező, nem 

hagyományos katonai kihívásokra – például a 

terrorizmusra, a bűnszervezetek tevékenységeire és a 

nem jogszerű bevándorlásra –, az egyik résztvevő 

azzal érvel, hogy ezeket nem lehet kizárólag 

hagyományos katonai stratégiák mentén megoldani, 

mivel ezek diplomácia, közvetítés és társadalmi 

kohézió révén kialakított biztonsági intézkedéseket 

tesznek szükségessé (lásd az ötletet). Az 

energiabiztonság mellett (lásd az ötletet) fontos példa 

a függőség csökkentésére, és ezzel az Európai Unió 

geopolitikai védelmi képességeinek megerősítésére 

irányuló célkitűzés (lásd az ötletet). A platformon 

folytatott viták keretében a védelmi stratégiákat 

támogató pacifistákkal szemben voltak, akik azzal 

érveltek, hogy a szuperhatalmakkal, így például 

Kínával és Oroszországgal szemben militarizált 

biztonságra van szükség (lásd az ötletet). Néhány 

résztvevő úgy vélte, hogy az EU-nak nem kellene 

védelmi kérdésekkel foglalkoznia, és hogy előnyösebb 

a tagállamok számára, ha a védelemben a NATO-ra 

támaszkodnak (lásd az ötletet).  

A platformon Oroszországot illetően sokan osztják a 

biztonsági aggályokat, így például sokakat foglalkoztat 

a dezinformáció veszélye, Oroszország befolyása az 

európai országokra (lásd ezt az ötletet és ezt a 

rendezvényt), emellett találhatunk olyan 

véleményeket, amelyek a közös politikák 

kidolgozásának szükségessége mellett érvelnek (lásd 

az ötletet).  

Az EU belső biztonságának megvitatása során egyes 

hozzászólók felvetik, hogy küzdeni kell a különböző 

típusú fenyegetések ellen, például fokozott 

kiberbiztonsági koordináció révén a 

kibertámadásokkal szemben (lásd az ötletet), valamint 

koordinált, terrorizmusellenes programokkal a 

terrorizmus különböző formái ellen (lásd például ezt a 

rendezvényt). A hozzászólók kiemelik továbbá, hogy 

fontos megelőzni az európai társadalmak 

radikalizálódását és polarizációját, például a 

radikalizálódással foglalkozó uniós információs 

hálózat keretében a bevált gyakorlatok megosztása 

révén (lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

A rendőri erők uniós szintű koordinációjára is született 

javaslat, amely biztosítaná a tagállamokban az 

egységes munkamódszereket (lásd az ötletet). E 

tekintetben a résztvevők egy katonai és rendőrségi 

Erasmus program bevezetését javasolták az EU iránti 

elkötelezettség megszilárdítása és a bevált 

gyakorlatok megosztásának megkönnyítése 

érdekében (lásd ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

Hasonló ötletekkel az „Az EU a világban” téma 

keretében is találkozunk. 

Az elképzelések utolsó elemeként a platformon 

számos felhívás van arra vonatkozóan, hogy az EU 

könnyítse meg a büntetőeljárást és a bűnüldözést a 

nemzeti határokon átnyúlóan (lásd például ezt az 

ötletet és ezt az ötletet), például egységes büntető 

törvénykönyv elfogadásával (lásd az ötletet). Az Unión 

belüli mozgásszabadságra figyelemmel egyes 

polgárok támogatják egy olyan európai ügynökség 

létrehozását, amelynek célja a tagállamok közötti, a 

terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre 

irányuló együttműködés megerősítése (lásd ezt az 

ötletet és ezt az ötletet). Egy résztvevő felhívja a 

figyelmet az illegális fegyverkereskedelem veszélyére 

is (lásd az ötletet). Néhány résztvevő az Europol, a 

nemzetközi bűnözés és terrorizmus elleni 

küzdelemmel foglalkozó, már létező európai 

ügynökség megerősítését is kilátásba helyezte (lásd 

az ötletet). 

 
 

Uniós értékek 

Az európai értékek megőrzésének fontosságát és 

központi szerepét gyakran megismétlik a hozzászólók 

(lásd például ezt az ötletet). Egy csokornyi ötlet 

foglalkozik a platformon azzal, hogy mit is jelent 

európainak lenni, és melyek azok az értékek, 

amelyeket az EU-nak meg kellene testesítenie és elő 

kellene mozdítania (lásd pl. ezt az ötletet és ezt a 

rendezvényt). Az Európai Unió értékrendszerének 

elemeiként számos polgár említette egyebek mellett 

az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a 

demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a 

pluralizmus, az igazság, a szolidaritás (lásd ezt a 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
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rendezvényt) és a nemek paritásának elvét, és úgy 

vélték, hogy ezen elveknek kell vezérelnie az uniós 

szakpolitikákat. Sok hozzászóló támogatta azt a 

javaslatot, amely szerint az EU-n belül be kell vezetni 

a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok 

felülvizsgálati mechanizmusát (lásd az ötletet). A 

polgárok a közös gyökerekre és az egyes 

tagállamokat jellemző heterogén sajátosságokra 

egyaránt hivatkoznak (lásd például ezt az ötletet és ezt 

az ötletet). 

Egyes hozzászólók azzal is foglalkoztak, hogy 

szükség van-e európai alkotmányra, amelyben 

egyértelműen meg lehetne határozni azokat az 

alapvető európai értékeket, amelyeket az EU-ban 

tiszteletben kell tartani (lásd pl. ezt az ötletet).  

A témában zajló vita egyik fő eleme a vallás és a 

vallási értékek helye Európában; ezen belül a 

hozzászólók a keresztény értékek szerepéről és 

védelmük szükségességéről cserélnek véleményt 

(lásd ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), és vannak, 

akik az európai kulturális és vallási sokszínűség 

tiszteletben tartását szorgalmazzák (lásd az ötletet). A 

kereszténységgel kapcsolatban egy rendezvény azt 

vizsgálta, hogy a nyilvános vallási megnyilvánulásokat 

hogyan egyeztetik össze a más vallások és hitek iránti 

toleranciával a kelet-európai országokban (lásd a 

rendezvényt). A vallással és annak a mai Európai 

Unióban való jelentőségével foglalkoztak egy 

vallásközi találkozó résztvevői Dublinban (lásd a 

rendezvényt). A témához hozzászólók érvei között 

szerepel, hogy az egyre inkább megosztó etikai 

kérdéseket vallásközi párbeszédek révén és 

interkulturális szempontok mentén kell kezelni (lásd 

például ezt az ötletet).  

Újabb hozzászólások az antiszemitizmus kérdését is 

felvetették, amely komoly fenyegetést jelent a zsidó 

közösségek polgáraira nézve számos országban, ahol 

egyre gyakoribbá váltak a támadások és az erőszak 

(lásd az ötletet). 

 

Lobbizás és 
korrupció 

Ahogyan az „Európai demokrácia” témában is, egyes 

hozzászólók e téma keretében is felvetették a 

lobbitevékenység és a korrupció kérdését. Javaslatok 

születtek a magánérdekeket szolgáló 

lobbitevékenységek szabályozásának és 

átláthatóságának javítására (lásd az ötletet), valamint 

az uniós politikára gyakorolt befolyásának 

korlátozására (lásd például ezt az ötletet). Mások azt 

vitatták meg, hogy miként lehet leküzdeni az uniós 

intézményeken belüli és az uniós források 

felhasználásával kapcsolatos korrupciót, és hogyan 

lehet megvédeni a visszaélést bejelentő személyeket 

(lásd például ezt az ötletet). Egy résztvevő javasolta, 

hogy hozzanak létre olyan bizottságot, amely 

kivizsgálná az uniós szerződések uniós tisztviselők 

általi állítólagos megsértésének eseteit (lásd az 

ötletet). 

A korrupciónak az uniós intézmények szintjén történő 

kezelése mellett néhányan szorgalmazzák, hogy az 

EU a részrehajlás és az önkényesség elleni küzdelem 

jegyében ellenőrizze a nemzeti közigazgatások 

pártatlanságát (lásd ezt az ötletet és ezt a 

rendezvényt), illetve lépjen fel az 

igazságszolgáltatáson belüli korrupcióval szemben 

(lásd az ötletet). A hozzászólók arra buzdítják az EU-

t, hogy lépjen fel az adókikerülés és a korrupció ellen 

a tagállamokban (lásd például ezt az ötletet). Emellett 

egyes hozzászólók felháborodásuknak adtak hangot 

amiatt, hogy nem lehet részük tisztességes bírósági 

eljárásban (lásd az ötletet). 

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

Az új ötletek egyre inkább a biztonság és a 

határvédelem kérdéseit vitatták meg. A védelem 

témája nemcsak az európai hadsereg létrehozása 

tekintetében merült fel (lásd például ezt az ötletet), 

hanem az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatban is, 

míg többen szorgalmazták az európai demokratikus 

értékek megerősítését (lásd ezt az ötletet) és 

Ukrajna támogatására. Ezért egyes résztvevők az 

EU védelmi rendszerének bővítését szorgalmazták 

(lásd például ezt az ötletet). Ukrajna uniós tagsága 

is szóba került (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308098
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/267565
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/302479
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/269050
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Emellett a hozzájárulások a legutóbb közzétett 

jelentésben felvetett témákkal és altémákkal 

foglalkoztak. 

A platformon benyújtott ötletekben sok esetben volt 

szó az LMBTIQ-személyek jogairól (lásd például ezt 

az ötletet), a nemek közötti egyenlőségről (lásd 

például az ötletet), a fogyatékossággal élő 

személyekkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetésről (lásd ezt az ötletet) és a 

kisebbségekről (lásd ezt a rendezvényt), továbbá 

az uniós értékekről (lásd például ezt az ötletet).  

A jogok és a polgári szabadságjogok témakörében 

egyes résztvevők a véleménynyilvánítási 

szabadság fokozottabb tiszteletben tartására 

szólítottak fel, egy hozzászóló pedig a független 

média által készített beszámolók előmozdítására 

tett javaslatot (lásd például ezt az ötletet). Egy 

másik hozzájárulás nagyobb fegyverviselési 

szabadságot szorgalmazott (lásd ezt az ötletet).  

A szociális jogok tekintetében a demográfia témája 

is megvitatásra került, és a hozzászólók olyan 

szakpolitikák bevezetésére szólítottak fel, amelyek 

jobban támogatják a családokat (lásd ezt az ötletet). 

Egy ötlet azt is hangsúlyozta, hogy hatékony 

politikát kell kidolgozni a hajléktalanság elleni 

küzdelem érdekében (lásd ezt az ötletet). 

Nagy vita övezte az igazságszolgáltatás és a 

bűnüldözés témáit (lásd például ezt az ötletet). Ami 

az igazságszolgáltatást illeti, a résztvevők 

megvitatták az adókijátszással és a szociális 

dömpinggel kapcsolatos kérdéseket (lásd ezt az 

ötletet), valamint az igazságszolgáltatási 

rendszerek nem megfelelő működését, és 

javaslatokat fogalmaztak meg az európai 

igazságszolgáltatási rendszerek integrálására, 

beleértve a büntetés más uniós országban való 

letöltésének lehetőségét (lásd ezt az ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/271723
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/308489
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/161701
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/272713
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/279715
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/289477
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/288190
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/268954
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/290864
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/303077
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/291424
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17. ábra – Gondolattérkép az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témához, 1. rész 

 

A Covid19-járvánnyal kapcsolatos intézkedések fényében biztosítani a 

szabad mozgáshoz való jogot, és megelőzni a hátrányos megkülönböztetést

Védelmezni az LMBTQ-jogokat és elismerni az 

azonos neműek házasságát az összes tagállamban

Legalizálni a kannabiszt

Lobbizás és 
korrupció

Fellépni a korrupció ellen nemzeti és uniós szinten, 

megerősíteni a lobbitevékenységekre vonatkozó szabályozást

Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget és 

megerősíteni a nők képviseletét

Védelmezni az állatok jogait, megszüntetni a kínzó és 

kegyetlen gyakorlatokat az intenzív állattenyésztésben

Őrizni és védelmezni az emberi jogokat és 

szabadságokat

Jogok és 
szabadságok

Fellépni az adókikerülés ellen a tagállamokban 

Javítani a fogyatékossággal élő személyek 

befogadását az akadályok felszámolásával és a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel 

Küzdeni a kor alapján történő megkülönböztetés ellen 

Egységesíteni a választójogokat a tagállamok körében

Befogadó társadalmak

Előmozdítani a kisebbségek, például a roma 

népesség befogadására irányuló stratégiákat

Megőrizni a lelkiismereti és a szólásszabadságot

Küzdeni a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények ellen

Korlátozni a biometrikus adatok megfigyelési célú felhasználását A nemzeti közigazgatásban fellépni a 

részrehajlás és az önkényesség ellen

Átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tenni 

az uniós döntéshozatali folyamatot

Megerősíteni a szexuális és reproduktív jogokat 

kontra az élet védelme és abortuszellenesség 

Biztosítani a sajtó és a média szabadságát, és fellépni a 

dezinformációval szemben

Biztosítani a készpénzfizetéshez való jogot

Értékek és jogok, 

jogállamiság, 

biztonság

Védelmezni a magánéletet és a személyes adatokat

Biztosítani a megkülönböztetésmentességet

A szakpolitikai döntéshozatalban érvényesíteni a gyermekek jogait

Biztosítani a gazdasági és szociális jogokat

A migráció kapcsán: hatékony integrációs politikákat 

alkalmazni és fellépni a dezinformációval szemben

Megerősíteni az uniós jogrendben az emberi jogi eszközök 

érvényesíthetőségét
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18. ábra – Gondolattérkép az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témához, 2. rész 

A jogállamiság 
védelme 

A demokratikusabb döntéshozatal érdekében eltörölni az 

egyhangúságra vonatkozó követelményt

Biztosítani a tagállamokban a demokratikus jogállamiság tiszteletben tartását 

és büntető intézkedéseket hozni a demokratikus elvek megsértése esetén

Az Európai Bíróságot kijelölni a demokrácia és a jogállamiság őreként

A demokratikus jogállamiság megerősítésének 

eszközeként támogatni a civil társadalmi szervezeteket 

Biztonság

Vitát folytatni a vallás európai társadalmakban 

elfoglalt helyéről

Egy európai alkotmányban rögzíteni a 

tiszteletben tartandó európai értékeket

Uniós 
értékek

Értékek és

jogok,

jogállamiság,

biztonság

Az európai uniós értékrendszer (emberi jogok, szabadság, 

egyenlőség, demokrácia stb.) mentén folytatni a szakpolitikákat

Integrálni és interoperábilissá tenni a nemzeti hadseregeket

Létrehozni egy európai ügynökséget a szervezett 

bűnözéssel és a terrorizmussal szembeni küzdelem céljára

Euroszkeptikus hangok: el kell törölni az európai jogot és az uniós apparátust

Létrehozni egy európai rendőrséget

Megelőző intézkedéseket hozni az európai társadalmakon 

belüli radikalizáció és a polarizáció ellen 

Határozottan fellépni Oroszországgal szemben a 

dezinformáció és a katonai fenyegetések kapcsán 

Megkönnyíteni az EU-n belül a határokon átnyúló nyomozásokat

Közös víziót kialakítani és/vagy intézményt létrehozni a 

jogállamiság nemzetközi védelme céljából

Védelmezni az uniós értékeket Oroszországgal és Kínával szemben

Felállítani egy európai védelmi hadsereget

Kezelni a nem katonai biztonsági kihívásokat, 

például a kibertámadásokat és a radikalizációt  

Küzdeni az illegális fegyverkereskedelem ellen

A vallások közötti párbeszéd és egy közös interkulturális perspektíva 

keretében foglalkozni a társadalmat megosztó etikai kérdésekkel

Támogatást nyújtani Ukrajnának katonai és diplomáciai 

eszközökkel az orosz agresszió összefüggésében

Megerősíteni az EU határvédelmét
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A „Digitális átállás” témához összesen 2 646 

hozzájárulás érkezett, amelyből 1 072 ötlet, 1 184 

hozzászólás, 390 pedig rendezvény volt. A 

hozzájárulásokban általánosságban hangsúlyozták, 

hogy digitális átállásra van szükség a gazdaságban, 

az együttműködést illetően, az egészségügyben és az 

élet más területein. Ugyanakkor rámutattak a digitális 

transzformációval kapcsolatos számos kihívásra, 

például az etikai megfontolásokra, a növekvő digitális 

szakadékra, az általános adatvédelmi rendelet 

hiányosságaira és a kiberfenyegetésekre. Ezzel 

kapcsolatban a hozzászólók leggyakrabban azt 

juttatták kifejezésre, hogy nem csak a digitális 

oktatásba kell beruházni és támogatni kell a digitális 

készségeket, hanem be kell ruházni a digitális 

innovációkba és törekedni kell Európa digitális 

szuverenitására is. A különböző ötleteket a következő 

tématerületek szerint lehet csoportosítani: 

 

 Oktatás és képzés: digitális készségek 

 Digitális szuverenitás és etika 

 A társadalom általános digitalizációja 

 Európai digitális eszközök: a 

közszolgáltatások digitalizálása 

 Digitális adatok 

 Kiberbiztonság 

 Digitális jogok és inklúzió 

 Szennyezés, fenntarthatóság és 

időtállóság 

7. Digitális átállás  
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 A gazdaság digitalizációja 

 Digitális egészség, illetve egészségügy 

 

 

 

Rendezvények 

A digitális átalakulás témájában a közelmúltban 

szervezett rendezvények a méltányos és 

kiegyensúlyozott európai digitális átállás 

megteremtéséről szóló vitát tükrözték. Egy 

svédországi rendezvényen középiskolások vitatták 

meg a modern elektronikus berendezések hiányát 

az iskolákban, az új technológiák ismeretének 

alacsony szintjét az idősek körében, valamint a 

nagy sebességű internetkapcsolat szükségességét 

az EU egész területén (lásd a rendezvényt). 

Pécsett a helyi egyetem által szervezett 

műhelytalálkozó foglalkozott a mesterséges 

intelligencia szabályozásával és használatával 

kapcsolatos etikai dilemmákkal. A találkozó egy 

ötletbörzével indult, amelyet az ötletek ismertetése 

és azok konkrétabb javaslatokba való átültetése 

követett (lásd a rendezvényt). 

Franciaország Bretagne régiójában a digitális 

szakadékról tartottak rendezvényt (lásd a 

rendezvényt), míg a szintén francia Agen 

városában „Digitális tér: a világok legjobbika és 

legrosszabbika” címen az európai digitális 

szuverenitásról szóló vita egyik központi témája 

Ukrajna orosz inváziója volt (lásd a rendezvényt). 

Oktatás és képzés: 
digitális készségek 

A Digitális átállás témájának keretébe tartozó egyik 

leggyakrabban ismétlődő ötletcsoport a platformon 

ahhoz kapcsolódik, hogy az uniós polgárokat fel kell 

vértezni az egyre digitalizáltabb világban való sikerhez 

és növekedéshez szükséges készségekkel és 

eszközökkel. Egyes ötletek felvetői a platformon azt 

szorgalmazzák, hogy valamennyi uniós ország tegyen 

a digitális jártasságra irányuló átfogó uniós szintű 

erőfeszítéseket, mivel a digitális készségek 

fejlesztése és előmozdítása kiemelt gazdasági 

prioritás (lásd például ezt az ötletet). A résztvevők 

különösen azt említik, hogy minden uniós tagállamban 

fejleszteni kell a fiatalok digitális készségeit a 

foglalkoztathatóságuk javítása érdekében (lásd 

például ezt az ötletet). A digitális készségek 

erősítéséhez és a digitalizált társadalomban való 

eligazodás képességének kialakításához nemcsak 

gazdasági előnyöket kapcsoltak a résztvevők, hanem 

azt is egyre jobban érezték, hogy mindez előfeltétele 

az oktatáshoz, a kultúrához és a fontos 

közszolgáltatásokhoz való szélesebb körű 

hozzáférésnek (lásd például ezt az ötletet). Az ötletek 

értelmében mindezt az általános iskolai szinttől 

kezdve a teljes oktatási pályán keresztül folytatni kell, 

(lásd például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), 

méghozzá az idősebb lakossági csoportok körében is 

(lásd például ezt az ötletet és ezt az ötletet). Az egyik 

hozzászóló az uniós készségfejlesztési programra és 

a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló digitális 

oktatási cselekvési tervre utalt, és ezek 

végrehajtásának felgyorsítását kérte a digitális 

készségek tekintetében, különösen a Covid19-

világjárvány fényében (lásd az ötletet). A digitális 

készségekkel kapcsolatos képzések mellett a 

résztvevők az internet veszélyeire – köztük a 

deepfake videókra – vonatkozó képzéseket és az 

online csalás megelőzésének módszereire vonatkozó 

oktatást is sürgetnek (lásd például ezt az ötletet). 

Egyes hozzászólók a digitális oktatásra vonatkozó 

uniós jogszabályokat szorgalmaztak a kiskorúak 

virtuális térben való védelme és a magas színvonalú 

oktatás biztosítása érdekében (lásd az ötletet). 

Az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” téma keretében 

is megvitatott, az egészségügyi válság 

összefüggésében szemlélt e-oktatás visszatérő téma 

lett a hozzászólók körében, akik mind felszólítottak az 

oktatás digitalizációjának felgyorsítását célzó 

erőfeszítések és beruházások fokozására (lásd 

például ezt az ötletet). A hardver-infrastruktúrán 

túlmenően a hozzászólók javasolták egy egységes 

európai távtanulási platform létrehozását (lásd például 

ezt az ötletet és ezt az ötletet), virtuális és immerzív 

pedagógiai eszközök kifejlesztését (lásd az ötletet), 

illetve közös webportál használatát az online digitális 

bizonyítványok számára (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók ezzel kapcsolatban javasolták a 

tudományos pályák további előmozdítását is (lásd 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/161569
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/140055
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/142661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/139690
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169027
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/9934
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/182395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168995
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244135
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/198464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253112
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169423
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), valamint 

a fiatalokat célzó tudományos kutatási programok 

kidolgozását, a digitális területbe és az innovációba 

történő beruházásokkal (lásd az ötletet). 

Digitális 
szuverenitás  
és etika 

A digitális szuverenitás tématerülete gyakran 

felmerült, és azon belül nagy támogatást kaptak 

különösen azok az ötletek, amelyek a nyílt forráskódú 

szoftverekbe történő beruházásokra vonatkoztak. A 

platform keretében benyújtott, a digitális szuverenitás 

növelésére irányuló ötletek főként Európa stratégiai 

függetlenségét kívánják biztosítva látni a hardverek, a 

szoftverek és a közösségimédia-platformok 

tekintetében, emellett a hozzászólók sok esetben 

szorgalmazták a szoftverek ellenálló képességének 

és függetlenségének megerősítését és előmozdítását, 

valamint az innovációba történő beruházásokat (lásd 

például ezt az ötletet és ezt az ötletet). Több ötlet 

beküldője indítványozta az európai nyílt forráskódú 

szoftverekbe történő beruházásokat, mégpedig az 

egyenlőség érvényre juttatása és a tagállami 

együttműködés megerősítése érdekében (lásd 

például ezt a nagyon támogatott ötletet), valamint a 

nagyobb digitális autonómia megszerzéséért (lásd 

például ezt az ötletet). Az ötletek egyik altémája 

keretében többek között azt vizsgálták, hogy az uniós 

digitális fejlesztést és gyártást miként lehet 

előmozdítani az internetes monopóliumokat érintő 

(lásd például ezt az ötletet és ezt az ötletet) olyan más 

szereplőkkel szembeni fellépésekkel, mint az USA 

vagy Kína. A más témákkal kapcsolatban 

elhangzottakhoz hasonlóan a hozzászólók itt is 

pártolták az európai tulajdonú és vezetésű olyan 

digitális médiaplatformokról szóló elképzelést, mint 

például az európai internetes közvetítési platform 

(lásd például ezt az ötletet).  Ehhez kapcsolódva az 

egyik hozzászóló azt vetette fel, hogy a digitális 

szolgáltatásokról szóló jogszabályt és a digitális 

piacokról szóló jogszabályt terjesszék ki, hogy 

korlátozni lehessen az EU-n kívüli digitális óriások 

hegemón pozícióját. Az EU digitális szuverenitásának 

ösztönzése érdekében az egyik hozzászóló azt 

javasolta, hogy bátorítsák az innovációt többek között 

az európai dimenziójú, nagy lehetőségekkel 

rendelkező induló vállalkozásokba és egy szuverén 

felhő kialakításába történő beruházások útján (lásd az 

ötletet). Ez az Európai Unió digitális területen való 

stratégiai autonómiáját és az európai digitalizációs 

modellt sürgető kérés szerepelt a Németország–

Olaszország–Európa Megfigyelőközpont által 

szervezett polgári részvételi program és fórum 

keretében felvetett ötletek között is (lásd a 

rendezvényt).  

Más hozzászólók a digitális szoftverekkel kapcsolatos 

szuverenitáson túlmenően kifejezetten azt 

szorgalmazták, hogy az EU érjen el a hardverek terén 

is szuverenitást (lásd a rendezvényt). Például az egyik 

leginkább támogatott ötlet Európa saját 

csipgyártásának fejlesztésére és előmozdítására 

vonatkozott (lásd az ötletet), míg egy másik ötlet 

kifejezetten megemlítette a különleges fémektől való 

függőséget (lásd az ötletet). Az egyik hozzászóló egy 

teljes mértékben az EU területén gyártott szuverén, 

zöld, európai okostelefon ötletével állt elő (lásd az 

ötletet). 

A digitális szuverenitást szorgalmazó hozzászólók 

főként az innovációba és a kutatásba történő 

beruházás szükségességét helyezik a középpontba, 

és gyakran említik az európai digitális innovációs 

központokat (lásd például ezt az ötletet). Az egyik 

hozzászóló – annak érdekében, hogy a digitális 

szuverenitás és fenntarthatóság központi szerepet 

kapjon az európai digitális politikában – azt javasolta, 

hogy az uniós finanszírozást szorosan kapcsolják 

össze a digitális, fenntartható átállási projektekkel és 

az európai digitális szabadkereskedelmi övezetekkel 

(lásd az ötletet).  

Az ötletek egy további, hasonló csoportja nagy 

hangsúlyt helyez az etikai szempontokra. Egyes 

hozzászólók konkrétan meg szeretnék erősíteni az EU 

digitális szuverenitását, hogy az maradéktalanul 

összhangban álljon az európai értékekkel, normákkal, 

az átláthatósággal és az etikai elvekkel (lásd pl. ezt az 

ötletet). A hozzászólók szerint az EU-nak élen kell 

járnia a digitalizációban, egyebek mellett a 

tudományos és technológiai jogszabályok 

tekintetében is (lásd az ötletet). Emellett az e téma 

keretében feltöltött egyik legtámogatottabb ötlet az 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/207307
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/256944
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253527
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/236149
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/165533
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/124312
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197936
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160051
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168697
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/249481
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193184
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emberi jogokon – többek között a munkavállalói és 

szakszervezeti jogokon – alapuló, méltányos 

digitalizációt szorgalmazta (lásd az ötletet), valamint a 

véleménynyilvánítás szabadságának a 

gyűlöletbeszéd és az álhír-terjesztés formái elleni 

fellépéssel való megóvását sürgette (lásd a 

rendezvényt).  

A társadalom 
általános 
digitalizációja 

A digitális átállás témájára vonatkozó hozzájárulások 

általánosságban – a szükséges innovációs 

erőfeszítések mellett – az uniós társadalmak 

különböző területein folyó digitalizáció fokozását 

javasolták. E tekintetben a hozzászólók a digitális 

évtizedre hivatkoztak a végrehajtás felgyorsítását 

kérve, továbbá indítványozták a tagállamok 

előmenetelének szoros nyomon követését (lásd 

például ezt az ötletet). Több résztvevő emellett a 

digitális átállást szorgalmazta, olyan ötletek 

kíséretében, mint például az uniós tömegközlekedés 

digitalizálása egy közös elektronikus közlekedési 

igazolvány segítségével (lásd az ötletet). Más 

hozzászólók a digitalizálást az uniós 

mezőgazdasággal (lásd például ezt a rendezvényt), 

illetve igazságszolgáltatással (lásd például ezt a 

rendezvényt) kapcsolatban, vagy a fenntartható és 

zöldebb gazdaság megteremtésének 

összefüggésében (lásd például ezt a rendezvényt) 

vetették fel. 

A digitális szavazáshoz kapcsolódó egyik altémán 

belül a platform több hozzászólója rámutatott az 

elektronikus szavazás, illetve az elektronikus 

aláírások előnyeire (lásd az ötletet, mindenekelőtt a 

világjárvány összefüggésében (lásd például ezt az 

ötletet). A kérdést a hatékonyság, a biztonság és az 

innováció szempontjából vizsgálták, nem pedig a 

demokrácia megerősítésének távlatából. Egyes 

hozzászólók ellenzik ezt az elképzelést, és az 

elektronikus szavazás több hátrányára hívják fel a 

figyelmet. A hozzászólók javasolják a blokklánc-

technológia alkalmazását, vagy pedig egy magas 

fokon titkosított, saját európai levelezési rendszer 

létrehozását, amivel garantálni lehet az EU-ban a 

digitális szavazás védelmét. 

Konkrétan a digitális innovációt illetően, a digitális 

növekedéssel kapcsolatban a platformra beérkezett 

ötletek elsősorban azt szorgalmazzák, hogy az EU 

vállaljon nagyobb szerepet a mesterséges 

intelligencián alapuló eszközök fejlesztésében. A 

mesterséges intelligenciával foglalkozó európai 

kutatási részlegre vonatkozó ötletben az összehangolt 

együttműködési törekvések iránti igény fogalmazódott 

meg (lásd az ötletet). Egyes hozzászólók számára a 

mesterséges intelligencia az alapvető eleme a 

gazdasági növekedés és a jólét ösztönzésének az 

EU-ban (lásd például ezt az ötletet). 

Megfigyelhető az általános igény a szigorúbb 

tervezésre és szabályozásra a mesterséges 

intelligenciával kapcsolatos jelenlegi lehetőségeket és 

az algoritmikus döntéshozatali rendszereket illetően, 

hogy minimalizálni lehessen a kockázatokat és meg 

lehessen erősíteni a biztonságot és az 

akadálymentességet (lásd például ezt az ötletet, lásd 

például ezt a rendezvényt). A hozzászólásokban 

megfogalmazódik, hogy jogalkotási intézkedéseket 

kell hozni a mesterséges intelligenciát alkalmazó 

technológiákkal kapcsolatos kockázatok 

minimalizálásának (lásd például ezt a rendezvényt), 

valamint az alapvető jogok tiszteletben tartásának 

céljából. Az utóbbinak egyik példája az a javaslat, 

hogy állítsanak össze egy jegyzéket a mesterséges 

intelligencia olyan tiltott alkalmazásairól, mint például 

az algoritmikus munkavállalói felügyelet (lásd a 

rendezvényt). Az egyik e tématerületen belüli, 

határozottan támogatott ötlet az etikus mesterséges 

intelligenciát tárgyalta, és olyan jogszabályokat 

javasolt, amelyek korlátozzák a mesterséges 

intelligencia kockázatait, szabályozzák az 

adatfelhasználást és elkerülhetővé teszik az 

egyenlőtlenségeket (lásd az ötletet). 

Mindazonáltal egyes hozzászólók felhívják a figyelmet 

a mesterséges intelligenciának többek között a 

közszektor és a sürgősségi egészségügyi szolgálatok 

szempontjából fennálló előnyeire (lásd például ezt az 

ötletet). Más hozzászólók ugyanakkor nagyobb 

fenntartással állnak a kérdéshez, és kiemelik, hogy az 

emberi agynál többre képes mesterséges intelligencia 

létrehozása kockázatokat hordoz a jövőre nézve (lásd 

például ezt az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197972
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/155596
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7459
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/95702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/94447
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205757
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/3733
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/74253
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/170021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
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Egy másik nagyon támogatott ötlet szerint pedig 

biztosítani kell, hogy a legnagyobb közösségi 

finanszírozási platformok valamennyi tagállamból 

elérhetők legyenek (lásd az ötletet). 

Néhány ötlet emellett a társadalom digitalizálásának 

olyan (potenciális) hátrányait vizsgálja, mint a kisebb 

digitális jártassággal rendelkezők kirekesztése, a 

környezeti terhelés, a dehumanizáció, a robotizáció, 

valamint az egyének fokozott ellenőrzése és 

felügyelete (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). A hozzászólók a digitalizáció e negatív 

következményeinek vizsgálatára szólítottak fel. Ehhez 

kapcsolódóan néhány hozzászóló kifejezte azt az 

igényét, hogy a társadalom digitalizációjának 

erősödése miatt korszerűsítsék a jogszabályokat (lásd 

például ezt az ötletet). 

Európai digitális 
eszközök: a 
közszektor 
digitalizálása 

Néhány hozzászóló azt javasolta, hogy a kormányzás 

és a közszektor digitalizációja tekintetében az Unión 

belül tegyék lehetővé az interoperabilitást (lásd 

például ezt az ötletet és ezt az ötletet, lásd ezt a 

rendezvényt). A polgárok az európai polgárokat 

szolgáló egyedi technológiai és digitális eszközök 

egész sorát javasolták. Az EU digitális egyesítésének 

altémájáról széles körű megbeszélések folytak (lásd 

az ötletet), amelyek keretében a hozzászólók európai 

szinten megvalósított nagyobb harmonizációt 

sürgettek a következő közös digitális eszközök 

elfogadásával: például egy külön erre a célra 

létrehozott Európai Szociális Hálózat a közvélemény 

kifejezésére (lásd az ötletet), többek között az összes 

uniós országot az informatikai projektekben való 

együttműködésben segítő keret létrehozásával. Ezt az 

elképzelést a polgárok szerepvállalását és a 

mindennapi élettel összefüggő azonosítási igényeket 

szolgáló digitális portálokra vonatkozó számos 

javaslat keretében fejlesztették tovább (lásd az 

ötletet). 

Számos ötlettel kapcsolatban folyt megbeszélés a 

digitális állampolgárság létrehozásáról: elképzelések 

láttak napvilágot az európai szintű 

személyazonosításra vonatkozóan, amelyet 

elektronikus azonosítással (lásd például ezt az ötletet 

és ezt az ötletet) vagy rendkívül biztonságos, például 

ujjnyomatkód használatán alapuló (uniós) 

személyazonosítási rendszerekkel (lásd például ezt 

az ötletet) lehetne megvalósítani. A hozzászólók 

hasonlóképpen európai digitális személyiadat-tárcát is 

javasoltak, amelyben valamennyi papíralapú 

dokumentumot elektronikus dokumentumok 

váltanának fel (lásd az ötletet). 

A hozzájárulások egy másik kategóriája az európai e-

szolgáltatásokat állítja a középpontba, javasolva 

például a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 

biztosító egységes európai azonosító létrehozását 

(lásd az ötletet), és rámutatva az előírások 

harmonizálásának és annak szükségességére, hogy 

uniós szinten álljon rendelkezésre egy egységes 

azonosító fiókot (lásd az ötletet). Hasonló szellemben 

született javaslat a „határokon átnyúló digitális uniós 

szolgáltatási kártya” bevezetésére is, amely 

egyszerűsítené a határokon átnyúló régiókban élő 

polgárok köz- és sürgősségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését (lásd az ötletet). A rendezvények 

vitatémái közé tartoztak még a következők: olyan 

digitális eszközök és szolgáltatások fejlesztése, mint 

az Unió-szerte érvényes digitális azonosító, egy 

európai alkalmazás létrehozása, illetve a digitális 

európai útlevél bevezetése (lásd például ezt a 

rendezvényt). 

Digitális adatok 

A digitális adatok tématerülettel kapcsolatban a 

hozzászólók hangsúlyozták, hogy már eddig is komoly 

eredményekre került sor, megemlítve, hogy az EU 

vezető szerepet tölt be a digitális világban az egyének 

védelme terén. A résztvevők azonban további 

előrelépéseket szorgalmaztak e területen (lásd 

például ezt a rendezvényt, lásd például ezt az ötletet). 

Egyes javaslatok például az általános adatvédelmi 

rendelet azt célzó módosításával foglalkoznak, hogy 

könnyebb legyen visszautasítani a személyes adatok 

online gyűjtését (lásd például ezt az ötletet). Egy 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241238
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/3900
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/184471
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/252022
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/82699
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/247272
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/200245
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
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másik hozzájárulás egyértelműbb szabályozást 

szorgalmaz az általános adatvédelmi rendelet és a 

munkavállalói adatok tekintetében (lásd az ötletet). 

Ezzel egy időben több hozzászóló kifejezte az igényét 

átfogóbb jogi szabályozásra is, ám anélkül, hogy a 

felhasználókat állandóan hozzájárulási kérések 

terhelnék (lásd például ezt az ötletet). A javaslatok 

között szerepel az általános adatvédelmi rendelet 

továbbfejlesztése, valamint az uniós polgárok 

adatautonómiájának növelését célzó lépések (lásd 

például ezt az ötletet). 

Számos hozzászóló kéri a területi alapú 

tartalomkorlátozás korlátozását vagy betiltását (lásd 

például ezt az ötletet), az adatvédelmi rendszerek 

uniós szintű harmonizálását, valamint az uniós 

polgárok számára személyes felhő bevezetését (lásd 

az ötletet).  

Kiberbiztonság 

Összességében rendszeresen megfogalmazódik az 

az igény, hogy folyjon európai szintű együttműködés 

az infrastruktúrák, az ismeretek és a humán 

erőforrások tekintetében annak érdekében, hogy az 

Európai Unióban megerősödjön a kiberbiztonság (lásd 

például ezt az ötletet és ezt az ötletet). 

Számos ötlet felvetője javasolja a kiberbűnözés elleni 

védelem megerősítését legelsősorban a 

hálózatbiztonság növelése révén, ami sok hozzászóló 

szerint együtt jár a fokozott digitális szuverenitással 

(lásd például ezt az ötletet). Emellett javítani kell az 

adatrendszerek átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát (lásd például ezt az ötletet). Egy 

ötpilléres javaslat részeként – az ENISA-nak a dolgok 

internetéhez kapcsolódó eszközök előidézte 

kockázatokra vonatkozó ajánlásaira építve – a 

hozzászólók a dolgok internetéhez kapcsolódó 

termékekre vonatkozó uniós címke bevezetését 

javasolták, amely garantálná, hogy az eszköz 

megfeleljen az internet biztonságosságára és 

teljesítőképességére vonatkozó 

minimumkövetelményeknek, és amelyet a harmadik 

felek szoftvereire vonatkozó gyártói felülvizsgálati és 

ellenőrzési szabályozás egészítene ki (lásd az ötletet). 

Olyan ellenőrzési formát is javasoltak, amely egy 

európai hálózatbiztonsági ellenőrző hatóságon 

keresztül biztosítaná az alkalmazások 

biztonságosságát (lásd az ötletet). 

A kiberterrorizmusról is szó esett, és számos javaslat 

merült fel egy központosított uniós megközelítésre 

vonatkozóan, amely online fenyegetések esetén 

megvédené az EU-t, annak polgárait és vállalkozásait 

(lásd például ezt az ötletet). A javaslatok az európai 

kiberhaderőtől (lásd az ötletet) az ENISA 

ügynökségnek az Európai Kibervédelmi Központtá 

való – a hatáskör kiterjesztése révén megvalósuló – 

kibővítéséig terjednek (lásd az ötletet). Egyes 

hozzászólók úgy látják, hogy az EU vezető szerepet 

tölthetne be egy globális kiberbiztonsági szerződés 

kidolgozásában, a 2001. évi budapesti egyezmény 

példája alapján (lásd az ötletet). 

A védelmi stratégiák mellett számos jogalkotási 

intézkedést sürgető javaslat is született, például a 

polgárok magánéletének védelmét szolgáló uniós 

szintű jogszabályok bevezetésével kapcsolatban (lásd 

az ötletet). Több hozzászóló hangsúlyozta, hogy a 

dezinformáció és az álhírek elleni küzdelem, valamint 

az adatszuverenitás megvalósítása érdekében 

szabályozást kell bevezetni a közösségimédia-

platformokra vonatkozóan (lásd például ezt az ötletet). 

Ilyen jellegű szabályozás lehetne például a valamely 

európai hatóság által ellenőrzendő, digitális hálózati 

azonosító protokollok létrehozása, amely a 

rágalmazás, a digitális zaklatás vagy a hamis 

információk nyilvánosságra hozatalának elkerülését 

szolgálná (lásd az ötletet). Egy hozzászóló szerint az 

Európai Ügyészség (EPPO) szerepet játszik a 

számítástechnikai bűnözés elleni európai fellépés 

megerősítésében, és azt javasolja, hogy az európai 

ügyész hatáskörét terjesszék ki a határokon átnyúló 

számítástechnikai bűnözésre is (lásd az ötletet).  

A hozzászólók emellett jobb fogyasztóvédelmet 

szeretnének látni az online környezetben (lásd például 

ezt az ötletet), például azáltal, hogy a fogyasztók a 

jövőben könnyebben gondolhassák meg magukat a 

vásárlásokkal kapcsolatban. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/251395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160381
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193712
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253543
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32044
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/148369
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123786
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/146653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/210574
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/145433
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/171702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214534
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
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Digitális jogok és 
inklúzió 

A hozzászólók számos kihívást fogalmaznak meg a 

digitális társadalom térnyerésével kapcsolatban. A 

hozzájárulásokban tükröződő egyik aggodalom a 

kiszolgáltatott csoportokat érintő digitális szakadék. 

Az egyik online vita keretében például megvitatták 

társadalmunk fokozott digitalizációját, és azt, hogy 

ennek velejárójaként bizonyos népességcsoportok, az 

ún. „digitalizációs vesztesek” egyre inkább 

kirekesztődnek (lásd a rendezvényt). 

A hozzászólók ezért hangsúlyozták, hogy garantálni 

kell a digitális térhez és tartalmakhoz való szabad és 

inkluzív hozzáférést, és például hozzáférhető és 

megfizethető digitális szolgáltatásokat és 

készülékeket javasoltak (lásd például ezt az ötletet és 

ezt az ötletet). Mások azt ajánlották, hogy a digitális 

hozzáférés minősüljön alapvető szükségletnek, és így 

legyen garantálva európai vagy nemzeti szinten a 

digitális szolgáltatások nyújtásának rendszerszintű 

finanszírozása (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). Amint arra korábban utaltunk, több ötletadó is 

a fiatalok, illetve az idősek digitális jártasságának és 

oktatásának javítását javasolja a digitális kohézió 

előmozdítása érdekében (lásd például ezt az ötletet és 

ezt a rendezvényt). Az egyik hozzászóló 

nyomonkövetési mechanizmus bevezetését javasolja, 

biztosítandó a méltányos és egyenlő digitalizációt és 

a digitális készségek elsajátításának lehetőségét (lásd 

az ötletet). 

Az ötletek egy másik jelentős része pedig kifejezetten 

a városi és vidéki területek közötti digitális 

egyenlőtlenséget emeli ki: a digitális konnektivitás és 

az alapvető köz- és magánszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása az e tématerületen belül 

leggyakrabban megvitatott javaslatok közé tartozik 

(lásd a rendezvényt). 

Ami a digitális jogokat illeti, néhány hozzászóló 

szeretné, ha korlátoznák vagy csökkentenék a 

hirdetéseket a digitálismédia-csatornákon (lásd 

például ezt az ötletet), míg mások az 

információszabadság érdekében szeretnék, ha a 

fizetőfalakat eltávolítanák, és az információkat 

díjfizetés nélkül szabadon hozzáférhetővé tennék 

(lásd az ötletet). 

Az egyik hozzászóló a digitalizációval kapcsolatban a 

nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 

megközelítést indítványozott, és javaslatokat vetett fel 

a digitális erőszak elleni küzdelem jogi keretére, 

valamint a nemi szempontokat szem előtt tartó 

digitális tervezés előmozdítására vonatkozóan (lásd 

az ötletet). A hozzászólók emellett felvetették, hogy 

növelni kell a nők vállalkozói kedvét, és a körükben elő 

kell mozdítani a digitális készségeket (lásd a 

rendezvényt). A nemek közötti technológiai 

egyenlőség javítására irányuló felhívást a fiatal 

választott politikusoknak szóló YEP program egyik 

műhelytalálkozóján is megvitatták (lásd a 

rendezvényt). 

Szennyezés, 
fenntarthatóság és  
időtállóság 

A hozzászólók gyakran látnak kapcsolatot a 

digitalizáció és a fenntarthatóbb társadalom között. 

Felmerült például, hogy a helyi fogyasztás és a 

körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében QR-

kódok segítségével elérhető digitális termékútlevelet 

kellene bevezetni, amely információkat tartalmazna a 

termék eredetéről, összetételéről, környezeti 

hatásáról, újrahasznosíthatóságáról és a használatot 

követő kezeléséről (lásd az ötletet). 

Mindez azonban csapdát is rejthet magában, mivel a 

digitalizáció többek között a szennyezéshez is 

hozzájárul. Ennek ellensúlyozása érdekében a 

hozzászólók a fenntartható digitalizációra és a 

digitalizáció környezeti hatásaival kapcsolatos kutatás 

megerősítésére, valamint arra szólítanak fel, hogy a 

fogyasztók kapjanak tájékoztatást a digitális termékek 

környezeti hatásairól (lásd például ezt az ötletet és ezt 

a rendezvényt). Javaslatok merültek fel egyrészt a 

fenntartható gyártásra vonatkozóan, amelyek 

keretében az ötletadók például az adatközpontok zöld 

energiákkal való környezetbarátabbá tételét 

indítványozták (lásd az ötletet), másrészt új termékek 

újrahasznosított elektronikus hulladékkal vagy más 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/248063
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193645
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/254167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/166190
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/188629
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/176721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93824
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
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fenntartható alternatívákkal történő előállítására 

irányulóan (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet). Az ötletek másik csoportja főként a digitális 

hulladékokkal foglalkozott: a hozzászólók például 

kiterjesztett garanciát javasoltak a digitális termékek 

esetében (lásd az ötletet). Emellett hangsúlyt kapnak 

a tartós, javítható, valamint méltányos és etikus 

módon előállított digitális berendezések, amelyek 

használatát például alacsonyabb adókkal lehetne 

ösztönözni (lásd az ötletet). 

Egyes javaslatok központi eleme az, hogy a 

fenntarthatóságot és a hozzáférhetőséget a digitális 

eszközökön túlmenően a digitális infrastruktúrákra is 

ki kell terjeszteni, valamint hogy fejleszteni kell az 

intelligens városokat (lásd például ezt az ötletet). E 

tekintetben az ötletek egy másik kategóriájában a 

javaslattevők a hozzáférhető és fenntartható 

technológiák fejlesztésének előmozdítását javasolták 

az alacsony technológiákba való beruházás révén 

(lásd az ötletet). 

A gazdaság 
digitalizációja 

Egy, az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság 

és foglalkoztatás” témában is szereplő tématerülettel 

összhangban számos ötletadó szorgalmazta a 

digitális gazdaság és az egységes digitális piac 

ügyének előrevitelét (lásd például ezt az ötletet). A 

hozzászólók például egy uniós blokklánc-platform 

bevezetését boncolgatják (lásd például ezt az ötletet 

és ezt az ötletet). Ugyancsak említésre került az e-

kereskedelem előmozdítását célzó digitális egységes 

piaci program gondolata, valamint az, hogy miként 

lehet megerősíteni a kkv-knak a digitális eszközök és 

fejlett technológiák használatára irányuló kapacitását 

(lásd az ötletet). 

Más hozzászólók pedig a kriptovalutákkal 

foglalkoztak, felkérve a kormányokat, hogy 

vezessenek be kriptovalutákat a digitális és 

gazdaságilag aktív társadalom elősegítése és 

fejlesztése érdekében (lásd például ezt az ötletet), 

vagy európai kriptovalutát sürgetnek (lásd az ötletet). 

A kriptovaluták szabályozásának vagy betiltásának 

szükségességére vonatkozó ellenérveket is 

felvetettek a platformon (lásd például ezt az ötletet). 

Emellett számos ötlet szorgalmazza a digitális euró 

bevezetését, amely egy biztonságos és kényelmes 

fizetési módszer lehet (lásd például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja a beruházásokat és az 

európai digitális piac versenyképességének fokozását 

ösztönzi a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

digitalizációs stratégiájának előmozdítása (lásd 

például ezt az ötletet), valamint az induló 

vállalkozásoknak az európai digitális infrastruktúrák 

keretében történő fejlesztéséhez szükséges piaci 

feltételek javítása révén (lásd az ötletet). Ehhez 

kapcsolódóan az egyik hozzászóló a gazdaság 

megerősített digitalizációját, és ehhez kapcsolódóan a 

digitális elismervényeknek, a digitális tranzakciók 

egyszerűsítésének és a telefonon keresztül 

hozzáférhetőbbé tett online banki szolgáltatásoknak a 

kérdését veti fel (lásd az ötletet). 

Digitális egészség, 
illetve egészségügy 

A digitális egészséggel, illetve egészségüggyel 

kapcsolatos tématerületen belül több ötletadó javasol 

konkrét intézkedéseket a polgárok digitális világbeli 

jóllétének javítására: ilyen például a munkavállalók 

lecsatlakozáshoz való jogának biztosítása (lásd 

például ezt az ötletet), egy közösségimédia-mentes 

nap bevezetése (lásd az ötletet), a mentális egészség 

szem előtt tartása (lásd például ezt az ötletet), vagy 

pedig a fiatalok digitális képzésének ösztönzése a 

technológia egészséges és tudatos használatának 

előmozdítása érdekében. 

E tekintetben az egyik hozzászóló a számítógépes és 

videojátékok – különösen a gyermekeknek szóló (és 

körükben népszerű) játékok – szabályozásának 

fokozására szólít fel, mivel egyes játékok többek 

között esetleg helytelen szerencsejáték-magatartást 

alakíthatnak ki (lásd az ötletet). 

Az „Egészségügy” téma keretében szó esett az Unión 

belüli digitális egészségügyi integrációról is (lásd 

például ezt az ötletet), illetve a digitális európai 

egészségbiztosítási kártya bevezetéséről (lásd 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000


 

© Kantar Public 2022 91 

például ezt az ötletet). Részletesebb ötletek szerzői az 

elektronikus egészségügyi menedzsment egységes 

platformjának létrehozását javasolják. Egy ilyen 

platform különösen érdekes lehetne a határokon 

átnyúló lehetőségeket igénybe vevő számos európai 

polgár számára (lásd például ezt az ötletet). Ez utóbbi 

ötletet kiterjesztették az uniós elektronikus 

tanúsítványok létrehozására is (lásd például ezt az 

ötletet). A hozzászólók azonban gyakran vetettek fel 

aggályokat a magánélet védelmével és az 

adatvédelemmel kapcsolatban. Az európai digitális 

egészségügyi platform ötletét gyakran a Covid19-

oltással és a zöld útlevéllel kapcsolatban vitatták meg 

(lásd például ezt az ötletet). 

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

A digitális átalakulás témakörében a közelmúltban 

bemutatott ötletek összhangban voltak a fent 

kiemelt elképzelésekkel. 

A leggyakrabban felvetett ötletek között szerepelt 

az, hogy Európa-szerte egyenlő hozzáférést kell 

nyújtani az internethez, és biztosítani kell a 

demokratikus digitalizációt. A résztvevők az 

oktatást a digitalizáció egyik fő hajtóerejének 

tekintik (lásd például ezt az ötletet). Az uniós 

szakpolitikák által támogatott, valamint hatékony 

európai intézményi és jogi keretbe ágyazott 

technológiai innovációt általában az európai 

társadalom méltányos és inkluzív digitalizációját 

támogató eszköznek tekintik (lásd például ezt az 

ötletet).  

A mesterséges intelligenciáról szóló, korábban 

említett magyarországi műhelytalálkozó számos 

javaslatot eredményezett, így például újabb 

visszatérő javaslatként fogalmazódott meg, hogy a 

MI alkalmazását más területekre is ki lehetne 

terjeszteni (lásd az ötletet), és a résztvevők a MI 

használatának szabályozására szolgáló jogi és 

intézményi keret létrehozására is utaltak (lásd ezt 

az ötletet). A szabályozás szükségességével egy 

bulgáriai rendezvény is foglalkozott (lásd ezt az 

ötletet). 

A technológiai innovációt támogató ötletek mellett 

számos hozzájárulás az online biztonság fokozását 

szorgalmazta, kiváltképpen a személyes adatok 

gyűjtése és felhasználása tekintetében (lásd 

például ezt az ötletet). Ennek kapcsán szóba került 

a digitális szuverenitás témája, az európai értékek, 

különösen a magánélet tiszteletben tartásához való 

jog biztosítása érdekében (lásd ezt az ötletet).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/313006
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/284099
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307726
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/297401
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/307794
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/314361
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19. ábra – Gondolattérkép a „Digitális átállás” témához 1. rész 

 

A társadalmunk digitalizációjából eredő 

negatív következmények vizsgálata

A digitális szavazás előmozdítása 

elektronikus szavazási rendszerekkel

A társadalom 
digitalizációja 

Digitális átállás

Uniós blokkláncplatform létrehozása

Beruházás a digitalizációba, 

például a mesterséges intelligenciába

A digitális haladás biztosítása minden 

tagállamban

A jogszabályok aktualizálása válaszul 

a társadalom fokozott digitalizációjára

Digitális készségek fejlesztése a képzési út során

Beruházás az oktatási rendszer digitalizációjába

A digitális jártasság erősítése az EU-ban

Oktatás és 
képzés: 
digitális 

készségek

Az e-tanulás megkönnyítése egy európai távtanulási 

platform segítségével

A kormányzás és a közintézmények digitalizációja

Beruházás a hardverek és szoftverek innovációjába, 

fejlesztésébe és gyártásába az EU-ban

Etikus közösségimédia-platformok létrehozása az európai 

értékekkel és normákkal összhangban

Uniós szintű együttműködés a kiberbiztonság megerősítéséért 

Európai kiberhadsereg létrehozása

Az uniós digitális polgárság kiépítése a 

digitális innováció révén

Digitális közösségimédia-portálok létrehozása a polgári 

szerepvállalás erősítésére

Uniós digitális személyazonosság létrehozása

Digitális szuverenitás és etika

Kiberbiztonság

Európai 
digitális 

eszközök
A hálózatbiztonság biztosítása az EU-ban

Az EU fokozott függetlensége digitális ügyekben kötelező 

érvényű előírásokkal, a digitális monopóliumok megtörése 

érdekében

A szabványok és az e-szolgáltatások összehangolása olyan 

közös digitális eszközök bevezetésével, mint egy európai 

egyszeri bejelentkezéses identitásszolgáltató

Független és biztonságosabb nyilvános hálózatok kiépítése

Határozottabb uniós álláspont az online platformok szabályozása terén

Egységes közösségi finanszírozási platform bevezetése az 

uniós polgárok és vállalkozások számára

Beruházás nyílt forráskódú szoftverekbe
Az EU digitális egységesítése

A fogyasztóvédelem javítása online környezetben 

Küzdelem a kiberterrorizmus ellen jogalkotási intézkedésekkel

A dolgok internetén alapuló eszközökre vonatkozó 

internetbiztonsági és teljesítőképességi 

minimumkövetelmények elfogadása
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20. ábra – Gondolattérkép a „Digitális átállás” témához 2. rész 

 

Hozzáférhető és megfizethető digitális szolgáltatások és 

készülékek biztosítása az egész EU-ban

Digitális átállás

A digitális szakadék és egyenlőtlenség kezelése

A digitális térhez és tartalomhoz való ingyenes és inkluzív hozzáférés biztosítása

Digitális 
jogok és 
inklúzió

Beruházás a digitális jártasságba és oktatásba a teljes lakosság körében

A vidéki térségek digitális konnektivitásának biztosítása

A nemek közötti igazságosság biztosítása a digitális és a technológiai világban

A digitalizáció ösztönzése a szennyezés csökkentése érdekében

A lecsatlakozáshoz való jog biztosítása

A közösségimédia-mentes nap koncepciójának bevezetése

Az egészségügy digitális integrációja uniós szinten, pl. egy 

digitális egészségügyi azonosító révén

A környezetbarát és etikus módon előállított digitális eszközök előmozdítása

A digitális hulladék csökkentése

Kriptovaluták szabályozása vagy bevezetése

A digitális euró bevezetése

Az adatbiztonság javítása

Érthető jogszabályok biztosítása a digitális adatokra vonatkozóan

Az adatvédelem további biztosítása az 

általános adatvédelmi rendelet módosításával

Digitális 
egészség, illetve 

egészségügy

Szennyezés, 
fenntarthatóság 
és időtállóság

Digitális gazdaság

Digitális adatok

A gyermekek biztonságának biztosítása az online világban és a 

számítógépes játékok tekintetében

A kkv-ra vonatkozó digitalizációs stratégia előmozdítása

A területi alapú tartalomkorlátozás korlátozása vagy tilalma

Az e-kereskedelem előmozdítása a digitális egységes piac segítségével

A digitális infrastruktúrák, az intelligens városok és az alacsony 

technológia fejlődésének támogatása

A digitális eszközök fenntartható gyártási módjainak feltérképezése és támogatása
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Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan 

összesen 2 539 ötletet és 4 606 hozzászólást, illetve 

1 060 rendezvényt osztottak meg a digitális 

platformon. A leghevesebb viták az európai parlamenti 

választások, valamint az európai intézmények 

átalakítása (sőt mi több, az EU föderalizációja) 

tématerületeit övezték. Ezeket követte a polgárok 

részvételének és az európai ügyekkel kapcsolatos 

ismereteinek a növelésére, valamint a közös európai 

identitás előmozdítására irányuló javaslatok széles 

köre. Az e témához kapcsolódó beszélgetések 

összességében véve konstruktívak és előretekintők 

voltak, bár néhány esetben tetten érhető volt az attól 

való félelem, hogy az Uniót – a feszültségek, a 

populizmus és a nacionalizmus okán – a szétesés 

fenyegeti. A hozzájárulások az alábbi tématerületekre 

vonatkoztak (megjegyezzük, hogy különböző 

tématerületek között számos átfedés mutatkozott, és 

a résztvevők aktivitása nagyjából összehasonlítható 

volt): 

 

 Európai parlamenti választások 

 Az Európai Unió föderalizációja 

 Polgári szerepvállalás és konzultációk 

 Intézményi reformok 

 A közös európai identitás és egy közös 

európai nyilvános tér előmozdítása 

 A demokrácia védelme és megerősítése 

 

 

8. Európai 
demokrácia 
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Rendezvények 
Ebben a témában a február 21. óta lezajlott 

rendezvények több mint egyharmadát 

Olaszországban tartották. Ezek túlnyomó többsége 

az EU föderalizációjának kérdésével foglalkozott, 

például a Pavia városában civil társadalmi 

szervezetek, politikai pártok, a nonprofit szektor és 

az ipar képviselőivel szervezett polgári közgyűlés is 

(lásd a rendezvényt).  

Más rendezvények a fiatalok szemszögéből vitattak 

meg az európai demokráciával kapcsolatos 

kérdéseket. A franciaországi Montpellier városában 

megrendezett egyik ilyen rendezvényen a fiatal 

résztvevők különböző javaslatokat terjesztettek elő 

az EU fiatalok szempontjából történő konkrét 

fejlesztésére (lásd a rendezvényt). Egy 

Romániában tartott tájékoztató és kommunikációs 

rendezvényen középiskolás diákok vettek részt, 

akiknek bemutatták az Európai Helyreállítási 

Eszköz (Next Generation EU) és az Európa 

jövőjéről szóló konferencia online platformja által 

kínált lehetőségeket (lásd a rendezvényt). A 

rendezvény során a diákok, tanárok és szervezők 

között kialakult párbeszédben a diákok az EU-val 

és annak jövőjével kapcsolatos elképzeléseikre 

összpontosítottak, részben az ukrajnai háború 

összefüggésében. 

Svédországban uniós és nem uniós országokból 

érkező migránsokból álló közönség számára 

szerveztek előadást az emberi jogokról és a 

demokráciáról, mint az európai együttműködés 

alapjairól (lásd a rendezvényt). Ennek keretében a 

résztvevők eszmecserét is folytattak az előadókkal, 

különösen az uniós választásokon való szavazás 

fontosságáról, valamint arról, hogy az uniós 

polgárok hogyan járulhatnak hozzá az Európai 

Unióhoz. 

Horvátországban több rendezvényen is kiemelten 

foglalkoztak az újságírással és az uniós ügyekről 

történő tudósítás módjaival. Zágrábban diákokkal 

került sor egy megbeszélésre, amely kifejezetten 

azzal foglalkozott, hogy „Miként növelhető az 

érdeklődés az EU-ról szóló tudósítások iránt az 

újságíró-hallgatók körében?” (lásd a rendezvényt). 

 

Európai parlamenti 
választások 

Az „Európai demokrácia” témába tartozó ötletek egyik 

csoportja az európai parlamenti választások 

lebonyolítási módjának megváltoztatásával 

foglalkozott az uniós demokratikus folyamatokban 

való polgári szerepvállalás fokozása érdekében. Egy 

széles körben támogatott, különböző reakciókat 

kiváltó ötlet az egész EU-ra kiterjedő, transznacionális 

választási listák létrehozására vonatkozott (lásd az 

ötletet). Egy másik javaslat szerint ki kell alakítani egy 

új választókörzetet olyan európaiak számára, akik egy 

másik tagállamban élnek, mert ez arra ösztönözné a 

jelölteket, hogy belföldi témák helyett inkább az 

európai kérdésekre koncentráljanak (lásd az ötletet). 

Más olyan, a választási reformmal kapcsolatos 

ötleteket is felvetettek, amelyek célja a páneurópai vita 

előmozdítása volt, valamint az, hogy az európai 

parlamenti képviselők közvetlenebb viszonyt 

alakítsanak ki a polgárokkal (lásd például ezt az 

ötletet). A választási rendszer reformját célzó egyik 

konkrét ötlet a parlamenti helyek elosztását gondolná 

újra, és a jelenlegi arányos rendszert egy koalíciókon 

alapuló, többségi rendszerrel váltaná fel (lásd az 

ötletet). Egy másik ötlet pedig azt javasolta, hogy az 

európai parlamenti képviselőket a nemzeti 

törvényhozások jelöljék ahelyett, hogy közvetlenül 

választanák őket (lásd az ötletet).  

Néhány ötlet konkrétabban foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy miként lehetne növelni a részvételi 

arányt az európai választásokon. Többen a kötelező 

szavazás bevezetését szorgalmazták (lásd az ötletet), 

de születtek javaslatok a részvétel egyszerűsítésére 

is, például a postai úton történő szavazás (lásd az 

ötletet), a választópolgároknak a szavazás napján 

történő nyilvántartásba vétele, illetve a szavazás 

napjának munkaszüneti nappá tétele révén (lásd az 

ötletet), és felmerült az is, hogy ugyanazon napon 

többféle választás keretében is el lehetne menni 

szavazni (lásd az ötletet). Egyes hozzászólók a 

digitális szavazás lehetőségéről vitáztak. Idetartozik 

az az ötlet is, mely szerint létre kellene hozni egy 

páneurópai digitális szavazói adatbázist (lásd az 

ötletet). A digitális szavazás kérdése a „Digitális 

átállás” téma keretében is felmerült. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/141637
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/140714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/146785
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/155134
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/161107
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
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Voltak arra irányuló javaslatok is, hogy harmonizálják 

az európai parlamenti választásokon való részvétel 

alsó korhatárát (lásd például ezt az ötletet), és azt 

lehetőleg 16 évben határozzák meg (lásd az ötletet). 

Ezek az ötletek, más ötletekhez hasonlóan arra 

irányulnak, hogy ösztönözzék a fiatalokat a politikában 

való részvételre, amit a résztvevők közül nagyon 

sokan kulcsfontosságúnak tartanak. Egy Bécsben 

tartott műhelytalálkozó keretében többek között azzal 

foglalkoztak, hogy miként lehetne fokozni a fiatal 

polgárok európai választásokon való részvételét (lásd 

a rendezvényt). A műhelytalálkozón ismertetett 

javaslatok rámutattak, hogy növelni kellene az Európai 

Parlament fiatal képviselőinek számát, már 16 éves 

kortól lehetővé téve a polgárok számára, hogy 

jelöltethessék magukat a választásokon. Egy Máltán 

szervezett rendezvény résztvevői az Eurovoters 

projekt eredményeit tekintették át. E kezdeményezés 

célja az, hogy az országban élő fiatalokat felkészítse 

a szavazásra. A rendezvényen számos javaslat 

elhangzott, többek között az, hogy fel kell hagyni 

azzal, hogy az „ifjúságot” egységes csoportnak 

tekintjük, mert ezzel azt kockáztatjuk, hogy egyes 

közösségek sajátos igényei figyelmen kívül maradnak. 

A platformra olyan javaslatok is érkeztek, miszerint a 

fiataloknak lehetőséget kell adni a rendszeres 

véleménynyilvánításra az Európai Parlamentben (lásd 

az ötletet), egy további ötlet pedig egy másik típusú 

platform elindítását indítványozza, amelyen keresztül 

a fiatal felhasználók megismerhetik az európai 

parlamenti képviselőket és azok politikai javaslatait 

(lásd az ötletet). Egy ehhez kapcsolódó hozzájárulás 

szerint pedig kvótarendszert kellene bevezetni a 35 

évnél fiatalabb európai parlamenti képviselők 

létszámának biztosítására (lásd az ötletet). 

Más résztvevők a fogyatékossággal élő vagy a 

szavazati jog gyakorlását korlátozó betegségekben 

szenvedő személyek szemszögéből foglalkoztak a 

szavazati jogok kérdésével. Ezek a hozzájárulások azt 

támogatnák, ha az európai parlamenti választások 

inkluzívabbak lennének az említett csoportok számára 

(lásd például ezt az ötletet). 

Egy résztvevő azt javasolta, hogy az európai 

parlamenti választásokon induló jelöltek listáin 

biztosítsák a nemek paritását (lásd az ötletet). 

Néhány ötlet a politikai pártokkal kapcsolatos konkrét 

kérdésekkel foglalkozik. Az egyik hozzászóló például 

azt javasolta, hogy a nemzeti pártok jelképei helyett 

csak az európai frakciók jelképeit használják (lásd az 

ötletet), hogy ezzel is a választások transznacionális 

jellegét hangsúlyozzák. Egy másik hozzájárulás 

szerint a pártoknak nyitottabbá kell válniuk a 

különböző kulturális vagy társadalmi-gazdasági 

háttérrel rendelkező emberek számára (lásd az 

ötletet). 

Az Európai Unió 
föderalizációja 

Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan 

számos hozzájárulás az Európai Unió föderalizációját 

szorgalmazta, jóllehet az elképzelések eltértek 

egymástól. Ez a kérdés visszatérő témája volt az e 

témához kapcsolódó rendezvényeknek is (lásd pl. ezt 

a rendezvényt). A „föderalizáció” adta az ihletet több 

olyan ötlethez is, amelyek a platformon a legnagyobb 

támogatást kapták (lásd ezt az ötletet és ezt az 

ötletet), valamint amelyek legtöbb egymástól eltérő 

hozzászólást generálták. 

Több hozzászóló is úgy vélte, hogy a föderalizáció 

lenne a legjobb módja annak, hogy az EU teljes 

mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket 

(lásd például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt), 

emellett pedig hitelesebbé és befolyásosabbá tenné 

az EU-t a nemzetközi politika színterén, illetve 

hatáskörrel ruházná fel az olyan, aktuális 

transznacionális problémák kezelésére, mint az 

éghajlatváltozás vagy a Covid19-világjárvány (lásd az 

ötletet). Ezenfelül – az ötletet támogató résztvevők 

szerint – lehetőséget kínálna az euroszkepticizmus 

leküzdésére és a nacionalista tendenciák 

meggátolására is. 

Egy nagy támogatást kapott és élénk vitát kiváltó ötlet 

szerzője például egy alkotmányozó gyűlés 

létrehozását szorgalmazta az európai alkotmány 

kidolgozása céljából, amelyben meghatározásra 

kerülnének egy demokratikus Európai Föderáció 

legfontosabb elemei és elvei (lásd az ötletet). A 

kialakult beszélgetésben olyan konkrétabb javaslatok 

is elhangzottak, amelyek közös költségvetési és 

gazdaságpolitikát (lásd az ötletet), ideértve az 

„adófizetők Európai Unióját” (lásd az ötletet), egy 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
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közös európai hadsereg létrehozását és a külpolitika 

föderalizációját szorgalmazták, az uniós 

intézményeknek a föderalizmus elvei mentén történő 

átalakítása mellett. 

Mindazonáltal több hozzászóló is szkeptikusan 

viszonyult a föderalizáció kérdéséhez. Többen attól 

tartanak, hogy a föderalizáció a hatalom túlzott 

mértékű központosításához vezethet, illetve 

felboríthatja a tagállamok közötti egyensúlyt. Mások 

úgy vélik, hogy túl sok nehézséget kellene leküzdeni 

ahhoz, hogy ez az ötlet megvalósulhasson. Néhány 

résztvevő inkább a decentralizációt és a tagállami 

hatáskörök bővítését részesítette előnyben (lásd 

például ezt az ötletet), a tagállamok számára 

biztosított nagyobb mozgástérrel és identitásuk 

tiszteletben tartásával, teret engedve az önkéntes 

együttműködésnek olyan területeken, ahol ez hasznos 

lehet (lásd például ezt az ötletet). Az egyik ilyen ötlet 

szerzője aggodalmát fejezte ki az „egyre szorosabb 

egységre” vonatkozó elképzelés és a szövetségi 

bíróságok potenciális hatásköre miatt, és a föderális 

unió helyett inkább egy konföderáció megvalósulását 

támogatja (lásd ezt az ötletet). 

Figyelembe véve az országok sajátos körülményeit és 

a tagállamok eltérő felkészültségét, hogy egy föderális 

unió részévé váljanak, néhány résztvevő a fokozatos 

föderalizáció elképzelését, és ezen belül az „átmeneti 

zónák” rendszerét támogatta (lásd az ötletet). Az ilyen 

hozzászólók ugyan szimpatizálnak a föderális Európa 

elképzelésével, de szerintük az a jelenlegi helyzetben 

megvalósíthatatlan, ezért egy többsebességű unió 

mellett érvelnek, amely rövid távon javítaná az EU 

stratégiai autonómiáját és a föderalizmus kilátásait 

(lásd az ötletet). 

Polgári 
szerepvállalás és 
konzultációk 

A platformon közzétett hozzájárulások számos 

javaslatot tartalmaztak a polgárok részvételének, 

illetve az uniós döntéshozatalban játszott 

szerepüknek a megerősítésére. 

Egy sor ötlet és rendezvény foglalkozott az olyan, 

állandóbb mechanizmusok létrehozásának 

kérdésével, amelyek – a képviseleti demokrácia 

megerősítése és kiteljesítése érdekében – a részvételi 

demokrácián és a polgárok közötti interakción 

alapulnak, többek között az Európa jövőjéről szóló 

konferencia tapasztalataira építve. A résztvevők 

például azt javasolták, hogy az EU legfontosabb és 

legösszetettebb politikai döntéseinek előkészítése 

során támaszkodjanak szisztematikusabban a polgári 

közgyűlésekre és vitacsoportokra (lásd például ezt az 

ötletet). Az egyik résztvevő azt javasolta, hogy az ilyen 

közgyűléseket egy sikeres európai polgári 

kezdeményezést követően közvetlenül a polgároknak 

kellene összehívniuk (lásd az ötletet). Egyes 

hozzászólók javaslatot tettek arra, hogy jöjjön létre a 

„polgárok parlamentje”, a „civil társadalmi szervezetek 

közgyűlése” (lásd az ötletet), illetve egy 

„alkotmányozó gyűlés” (lásd az ötletet), amelyek 

tanácsokkal szolgálnának az Európai Parlament 

számára. A résztvevők megvitatták továbbá azt az 

ötletet is, hogy az EU-t érintő intézményi és politikai 

kérdésekről tartsanak uniós népszavazásokat (lásd 

például ezt az ötletet). Egyes résztvevők szerint ez 

alternatívát jelentene az európai ügyekről szóló 

nemzeti népszavazásokkal szemben, amelyek – az 

Unió-szerte megmutatkozó támogatás mértékétől 

függetlenül – meggátolhatják az uniós szakpolitikai 

kezdeményezéseket (lásd például ezt az ötletet). 

E hozzájárulások különösen kitérnek a többnyelvű 

digitális platform érdemeire, a dicséretek és kritikák 

mellett ugyanakkor fejlesztési javaslatokat is 

megfogalmaznak. Több résztvevő is hangsúlyozta 

például, hogy a konferencia idejére visszajelzési 

rendszert kell létrehozni a polgárok javaslatainak 

nyomon követése érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). Egy másik résztvevő egy, a konferencia 

állandóvá tételére vonatkozó ötletre reagálva azt 

javasolta, hogy időről időre össze kellene foglalni a 

platformra érkező hozzájárulásokat, amelyekről aztán 

vitát kellene kezdeményezni (lásd az ötletet). 

A hozzájárulások között szerepelt egy olyan 

egyablakos online platform létrehozására irányuló 

javaslat is, amely az összes nyilvános 

véleménynyilvánítást – legyen szó akár európai 

polgári kezdeményezésekről, panaszokról vagy 

petíciókról – az EU intézmények részvételi 

struktúrájában központosítaná (lásd az ötletet), míg 
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egy másik hozzászóló egy kizárólag egyesületeknek 

szánt platform ötletét vetette fel (lásd az ötletet). 

A résztvevők által ajánlott, a demokratikus részvétel 

fokozására irányuló többféle online platform 

egyikének célja egyfelől egy alulról építkező, olyan 

lobbirendszer létrehozása, amelyet átlagos európai 

polgárok finanszíroznak egyéni adományok révén, 

másfelől pedig az ötletek megosztása ugyanazon a 

portálon keresztül (lásd az ötletet). A platform arra a 

problémára kínálna megoldást, hogy az egyes 

polgárok és a nagy szervezetek befolyásolási 

képessége nem kiegyenlített. 

Más hozzászólók egy olyan online digitális fórum 

lehetőségét vetették fel, ahol az uniós polgárok 

megvitathatnák az uniós jogszabályokat, és ennek 

során a pozitív szavazatok és hozzászólások 

közösségi médiából ismert rendszerét használnák 

(lásd az ötletet). Az egyik ehhez kapcsolódó ötlet 

szerzője egy polgári lobbiplatform létrehozását 

javasolta, amely módot biztosítana az uniós polgárok 

és a kisebb vállalatok számára ahhoz, hogy az uniós 

döntéshozatali folyamat során kamatoztatni tudják 

szakértelmüket, illetve kifejthessék a jogszabályokkal 

kapcsolatos véleményüket (lásd az ötletet).  

Számos résztvevő vitázott a civil technológia 

jelentőségéről, különösen azzal összefüggésben, 

hogy korunkat a politikai pártokkal szembeni növekvő 

bizalmatlanság fémjelzi (lásd az ötletet). Ezen ötlet 

szerint a civil technológiák lehetővé tennék, hogy 

megértsük korunk központi irányításának egyre 

növekvő összetettségét, és fokoznák az aktív 

szerepvállalást és részvételt.  

A Brindisiben (Olaszország) szervezett rendezvény 

résztvevői számos elképzelést vázoltak fel az uniós 

szintű közvetlen demokratikus mechanizmusok 

javítása érdekében, ideértve a már létező eszközökkel 

– például az uniós petíciókkal, az ideiglenes 

bizottságokkal, az európai közvetítőkkel és a Solvit 

platformmal – kapcsolatos nyilvános ismeretek 

bővítését. 

Az európai parlamenti képviselők és a polgárok közötti 

távolság csökkentése szintén az európai demokrácia 

megerősítését szolgálná a résztvevők véleménye 

szerint. Az egyik résztvevő különböző stratégiákat 

javasolt a kommunikáció javítása, valamint annak 

érdekében, hogy az európai parlamenti képviselők és 

választóik közvetlenül megoszthassák egymással 

elképzeléseiket (lásd az ötletet). A javasolt ötletek 

között szerepelt, hogy az európai parlamenti 

képviselők saját választási körzeteikben helyi irodákat 

hozzanak létre. Ez az elképzelés részben átfedésben 

van egy másik résztvevő azon javaslatával, miszerint 

hozzák létre az uniós ügyekkel foglalkozó helyi 

önkormányzati képviselők hálózatát (lásd az ötletet), 

amely ugyancsak lehetővé tenné az uniós 

intézmények és az európai polgárok közötti távolság 

csökkentését. 

Intézményi reformok 

Jelentős számú ötlet foglalkozott az európai 

intézmények reformjával, különösen azzal a céllal, 

hogy az uniós intézmények hatékonyabbá, 

átláthatóbbá és polgárközelibbé váljanak. Az 

intézményi reformmal kapcsolatos ötletek között 

voltak az intézményi felépítés szélesebb körű 

átalakítására irányuló javaslatok (lásd például ezt az 

ötletet), de olyan stratégiák is, amelyek célja, hogy a 

politikai döntéshozók elszámoltathatóbbak legyenek a 

szakpolitikai kezdeményezések eredményessége 

tekintetében. Az egyik résztvevő által benyújtott ötlet 

például arra irányul, hogy a hatásvizsgálatokat a 

jogalkotási folyamat valamennyi szakaszában tegyék 

kötelezővé (lásd az ötletet). 

Az Európai Parlamenttel kapcsolatban a hozzászólók 

leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy az intézményt 

ruházzák fel tényleges jogalkotás-kezdeményezési 

hatáskörrel (lásd pl. ezt az ötletet). Néhányan azt is 

kezdeményezték, hogy a Parlament költségvetési 

hatáskört is kapjon (lásd az ötletet). Vita tárgyát 

képezte az Európai Parlament székhelye is: egyes 

hozzászólók azt szorgalmazták, hogy szülessen 

döntés Strasbourg és Brüsszel között (lásd például ezt 

az ötletet), ami egyúttal a logisztikai költségek 

csökkentését is lehetővé tenné (lásd az ötletet). 

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa 

kapcsán a platformon, illetve azon belül az „Európai 

demokrácia” téma keretében újra és újra felmerült az 

az ötlet, hogy – legalább bizonyos szakpolitikai 

területeken – át kellene térni a minősített többségi 

szavazásra (lásd például ezt az ötletet), illetve meg 
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kellene szüntetni a vétójogot (lásd például ezt az 

ötletet). Szóba került a Tanácsnak az EU intézményi 

struktúráján belüli szerepe is (lásd például ezt az 

ötletet), valamint javaslatok érkeztek a kétkamarás 

jogalkotási rendszernek az Unióban való 

elmélyítésére (lásd például ezt az ötletet). 

Ami az Európai Bizottságot illeti, a hozzájárulások 

egyik csoportja a Bizottság elnökének 

megválasztásával és a biztosok kinevezésével, ezen 

belül a csúcsjelöltállítási rendszerrel (lásd például ezt 

az ötletet), valamint a Bizottság elnökének a polgárok 

általi közvetlen megválasztásával foglalkozott (lásd 

például ezt az ötletet). A hozzászólók felvetették a 

biztosok számának kérdését is (lásd például ezt az 

ötletet). 

Élénk vita zajlott arról az ötletről, hogy az EU-nak 

legyen-e közvetlenül választott elnöke, aki az Európai 

Bizottság elnökének, illetve az Európai Tanács 

elnökének a feladatkörét egyaránt ellátja (lásd például 

ezt az ötletet). Egyes hozzászólók továbbá azt 

szorgalmazták, hogy egyetlen kapcsolattartó 

képviselje az EU véleményét a külkapcsolatok 

területén (lásd például ezt az ötletet). Az egyik 

résztvevő azt javasolta, hogy vonják össze az 

eurócsoport elnökének és az Európai Bizottság 

euróért felelős alelnökének a szerepét, és a 

koordináció javításának érdekében hozzanak létre 

egy gazdasági és pénzügyminisztériumot (lásd az 

ötletet). 

Szóba kerültek továbbá a Régiók Bizottságát és a 

Gazdasági és Szociális Bizottságot érintő reformok is, 

melyek célja többek között e grémiumok hatékonyabb 

működése. Ide tartoznak a Régiók Bizottsága 

reformját célzó azon javaslatok is, amelyek a régiók, 

városok és települések közötti párbeszéd megfelelő 

csatornáinak kialakítására (lásd az ötletet), illetve a 

Régiók Bizottsága szerepének megerősítésére 

irányulnak (lásd az ötletet). Ehhez kapcsolódóan egy 

másik résztvevő azt javasolta, hogy az eurorégiókat 

intézményi egységként ismerjék el (lásd az ötletet).  

Az egyik széles körben támogatott ötlet azt javasolta, 

hogy az EU alakítson ki világos mechanizmust az 

államok nélküli nemzetek önrendelkezési jogára 

vonatkozóan (lásd az ötletet). 

Az Európai Bíróság szerepe szintén a gyakran vitatott 

kérdések közé tartozott (lásd például ezt az ötletet): az 

ötletek között van olyan, amelyik az Európai Bíróság 

hatásköreinek tisztázására, sőt megerősítésére szólít 

fel (lásd például ezt az ötletet), mások pedig épp azok 

csökkentését javasolják (lásd például ezt az ötletet). 

Néhány hozzászóló az Európai Központi Bank (lásd 

az ötletet) és az eurócsoport (lásd az ötletet) 

szerepére összpontosít, javaslatokat téve az említett 

intézmények megreformálására. Az egyik ötlet szerint 

a bankuniót ki kell egészíteni egy európai 

betétbiztosítási rendszerrel (lásd az ötletet). 

Több különböző, a reformokra vonatkozó ötlet 

középpontjában a generációk állnak. Az egyik 

résztvevő például az uniós szakpolitikákra és 

jogszabályokra vonatkozó olyan hatásvizsgálat 

bevezetését javasolta, amely azoknak a konkrétan a 

fiatalokra gyakorolt hatását mérné (lásd az ötletet). Az 

„ifjúsági teszt” így abban segítene, hogy a fiatalok 

nézőpontja láthatóvá váljon az intézmények számára, 

és az uniós szakpolitikák inkluzívabbá váljanak a 

fiatalok vonatkozásában. A fiatalok mellett az 

időskorúakról is szót ejtve, egy másik résztvevő egy 

idősekkel foglalkozó európai biztosi poszt létrehozását 

szorgalmazta (lásd az ötletet). 

A közös európai 
identitás és egy 
közös európai 
nyilvános tér 
előmozdítása 

E tématerületen belül – más tématerületekhez 

hasonlóan – a hozzászólók a közös európai identitás 

kérdésével foglalkoznak, amely a demokrácia közös 

európai értékein alapul (lásd a rendezvényt). 

Ugyanakkor olyan gyakorlati ötleteket is támogatnak, 

amelyek – többek között a média közreműködésével 

– előmozdítanák az említett közös európai identitást, 

valamint egy közös európai nyilvános teret. 

A nyelvek tématerületét övezte a legélénkebb vita. A 

közös nyelvet a résztvevők az erős európai identitás 

megteremtése egyik hatékony (és néha egyedüli) 

módjának tekintik (lásd például ezt az ötletet). Az 

eszperantót gyakran mint az egységet megteremtő 
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nyelvet említik (lásd például ezt az ötletet), amellyel 

megkerülhető lenne az egyes nemzeti nyelvek 

támogatói közötti megosztottság is. A hozzászólók 

között ugyan nincs egyetértés abban, hogy melyik 

nyelvet kellene előnyben részesíteni az európaiak 

számára, de abban mindenki egyetért, hogy a nyelvi 

képzést elő kell mozdítani ahhoz, hogy legyen egy 

közös nyelvünk (lásd például ezt az ötletet). Más 

hozzájárulások a többnyelvűség elvének fokozottabb 

tiszteletben tartására szólítottak fel (lásd például ezt 

az ötletet), például azáltal, hogy minden hivatalos 

uniós kiadványt lefordítanak minden uniós nyelvre 

(lásd az ötletet). 

Emellett – az európai szellemiség előmozdítása 

érdekében – születtek ötletek egy uniós sportcsapat 

létrehozásáról (lásd például ezt az ötletet), arról, hogy 

május 9. valamennyi tagállamban munkaszüneti nap 

legyen (lásd az ötletet), illetve egy uniós útlevél 

bevezetéséről is (lásd az ötletet). 

Az egyik résztvevő emellett a munkavállalók közötti 

partnerségi programok létrehozását javasolta, 

amelyek lehetővé teszik a nem iskoláskorú európaiak 

számára, hogy felfedezzék egy másik uniós ország 

kultúráját, például egy külföldi képzésen való részvétel 

révén (lásd az ötletet). A jövő nemzedékei jelentik a 

közös uniós identitás legfontosabb hajtóerejét, ezért 

számos résztvevő hangsúlyozta annak fontosságát, 

hogy a fiatalokat megismertessék az európai politikai 

kérdésekkel (lásd az ötletet); ezt a tématerületet az 

oktatásról, kultúráról, ifjúságról és sportról szóló 

fejezet is részletesen taglalja. 

A nyelvek mellett a kulturális termékek is képesek 

arra, hogy összekössék az európaiakat. Ezért hívott 

fel egy résztvevő arra, hogy a kulturális alkotások 

európai határokon belüli terjesztését támogassák egy 

olyan térség létrehozásával, amelyben „szabad az 

információ áramlása”, ami azt jelenti, hogy az EU-n 

belül mérsékelnék a szerzői jogokat és a hasznosítási 

engedélyezésre vonatkozó korlátozásokat (lásd az 

ötletet). 

Az európai identitás tématerülete keretében számos 

hozzájárulás foglalkozott a média területével és azzal, 

hogy a média miként járulhatna hozzá az EU-val 

kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez és az európai 

szellemiség megteremtéséhez (lásd például ezt az 

ötletet). Az egyik visszatérő és viszonylag nagy 

támogatást élvező javaslat páneurópai 

médiaorgánumok vagy -hálózatok létrehozására (lásd 

például ezt az ötletet) vagy egyetlen közszolgálati 

uniós műsorszolgáltató létrehozására (lásd például 

ezt az ötletet) irányul. E javaslat célja elsősorban az 

uniós témákkal kapcsolatos ismeretek bővítése lenne 

a polgárok körében, például élőben közvetített viták és 

események révén, ugyanakkor szintén fontos lenne az 

európai értékekben és kultúrákban gyökerező közös 

uniós szellemiség előmozdítása, például az uniós 

országokról szóló dokumentumfilmekkel. Egyes 

hozzászólók továbbá azt propagálták, hogy legyen 

egy olyan uniós TV- és rádiócsatorna, amely az Unió 

értékeit annak határain túl is közvetíti (lásd például ezt 

az ötletet). 

Mások azt javasolták, hogy képezzenek ki újságírókat 

arra, hogy az uniós ügyekről tudósítsanak, illetve 

tegyék kötelezővé a közszolgálati műsorszolgáltatók 

számára, hogy a műsoridő bizonyos százalékát uniós 

ügyeknek szenteljék (lásd az ötletet). 

A demokrácia 
védelme és 
megerősítése 

E tématerületen belül számos ötlet a demokrácia 

Unión belüli védelméhez kapcsolódott, és határozott 

fellépésre szólított fel a demokratikus elveket 

megsértő kormányokkal szemben, különös tekintettel 

Magyarországra és Lengyelországra (lásd például ezt 

az ötletet). Ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozunk 

az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” téma 

kapcsán. 

A hozzászólók emellett elismerték, hogy a 

dezinformáció és az álhírek veszélyt jelenthetnek a 

demokráciákra. Határozottabb megközelítést 

indítványoztak a félrevezető információk terjesztése 

ellen, és például egy tényellenőrző mobilalkalmazás 

kifejlesztését (lásd az ötletet), illetve egy független, a 

médiatartalmak tényellenőrzésével foglalkozó uniós 

intézet létrehozását javasolták (lásd az ötletet). Egyes 

hozzászólók emellett egy olyan ötletet is támogattak, 

miszerint legyen külön uniós szabályozás arról, hogy 

milyen tartalmakat lehet közzétenni a közösségi 

médiában (lásd például ezt az ötletet). 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
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Számos ötlet és hozzászólás foglalkozott a 

lobbitevékenység szabályozásának fontosságával, és 

szorgalmazta például, hogy dolgozzanak ki egy 

politikusoknak szóló magatartási kódexet, illetve 

hozzanak létre egy független európai szervet a 

korrupció és a lobbicsoportok nem kívánt befolyása 

elleni küzdelem érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). Az egyik résztvevő arra szólított fel, hogy az 

EU Tanácsának elnökségei alatt tiltsák meg a 

szponzorálást, amely gyakorlat révén az elnökséget 

betöltő uniós tagállam kormánya pénzügyi 

támogatásban részesül annak fejében, hogy 

márkajelzéseket jelenít meg hivatalos online vagy 

nyomtatott anyagokon (lásd az ötletet). 

Egyes hozzászólók a korrupció elleni küzdelemre 

irányuló általános intézkedések alkalmazását is 

szükségesnek tartanák, például a helyi szintű 

pályázatok odaítélése során (lásd például ezt az 

ötletet). Az egyik résztvevő olyan egységes adatbázis 

bevezetését javasolta, amely egyesítené a jelenlegi 

sokféle uniós jelentéstételi rendszert (lásd az ötletet). 

Egy másik résztvevő azt javasolta, hogy a fontos 

hivatalt betöltő európai politikusok és közszolgák – 

például az európai parlamenti képviselők, illetve 

biztosok – számára meg kell tiltani a részvények 

birtoklását (lásd az ötletet). 

Egy résztvevő aggodalmát fejezte ki az európai 

demokráciára gyakorolt nemkívánatos külföldi 

befolyás miatt, és kérte egyrészt annak átvilágítását, 

hogy az EU létfontosságú infrastruktúrájának mekkora 

része áll kínai tulajdonban, másrészt pedig azt, hogy 

az EU a kereskedelmi megállapodásokban Kínával 

szemben Indiát részesítse előnyben mint stratégiai 

gazdasági partnert (lásd az ötletet).  

Egy Brüsszelben szervezett rendezvény kiemelte a 

városok és a helyi közösségek kulcsszerepét a 

demokrácia megerősítésében és a társadalmi haladás 

terén való példamutatásban. Az intézményi központ 

és a perifériák közötti kapcsolatok meggyengülése 

idején a városok és az önkormányzatok szerepe 

kulcsfontosságú lehet a polgárok demokratikus 

intézményekbe vetett bizalmának erősítésében. 

 

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

Az elmúlt időszakban érkezett hozzájárulások 

többsége korábban már említett témákat érintett. 

Egy újabb ötletcsoport azonban azzal foglalkozott, 

hogy a nemzeti kormányokat és parlamenteket 

nagyobb mértékben be kell vonni az uniós politikai 

döntéshozatalba, és legyenek jobban 

elszámoltathatók az uniós politikák tekintetében – 

ezáltal az európai demokrácia témáját nemzeti 

szemszögből közelítette meg. Az egyik ilyen ötlet 

azt javasolta, hogy az egyes nemzeti parlamentek 

határozzák meg az uniós politikai kérdéseknek 

szentelt üléseik minimális számát (lásd az ötletet). 

Egy másik javaslat, amely a nemzeti 

parlamenteknek az uniós szerződések 

ratifikációjában betöltött szerepére összpontosít, 

bevezetné az Európai Parlament vagy annak külön 

bizottságai és a nemzeti parlamentek közös üléseit, 

különösen videokonferencia-hívások formájában 

(lásd az ötletet). A legutóbbi jelentésben szereplő 

megállapításokkal összhangban a demokrácia 

Unión belüli védelmére és megerősítésére irányuló 

általános felhívás volt a leggyakrabban megvitatott 

téma a legutóbbi hozzájárulásokban is, megelőzve 

az intézményi reformokat szorgalmazó hangokat 

(lásd például ezt az ötletet).  Számos ötlet 

foglalkozott az európai választási rendszer javasolt 

reformjával (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók kiemelték azt is, hogy 

erőfeszítéseket kell tenni a polgári részvétel és a 

konzultációk növelésére (lásd például ezt az 

ötletet). A polgárok szerepvállalását alkalmanként 

magával a demokrácia védelmével 

összefüggésben említették, például azok a 

hozzászólók, akik állandó digitális online platform 

létrehozását szorgalmazták a polgárokkal folytatott 

konzultáció céljából (lásd például ezt az ötletet). 

Javaslatot tettek az uniós tartalmakat több nyelven 

sugárzó, egyedi médiaplatform létrehozására, 

összhangban azzal, hogy a platform résztvevői 

nagy jelentőséget tulajdonítanak az újságírásnak 

és a sajtószabadságnak (lásd az ötletet).  

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/314096
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/311191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/272516
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/268958
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/269084
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/274264
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/292480
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21. ábra – Gondolattérkép az „Európai demokrácia” témához 1. rész 

Európai demokrácia

Az Európai 
Unió 
föderalizációja

Közös költségvetési és gazdaságpolitikára törekedni

Létrehozni egy európai hadsereget

Kialakítani egy közös külpolitikát

Kidolgozni egy európai alkotmányt

Vélemények a föderalizáció ellen: nagyobb mozgástér és az 

önkéntes alapon történő együttműködés szorgalmazása 

kizárólag a tagállamok számára hasznos területeken

Európai 
parlamenti 
választások

Transznacionális listákat létrehozni az európai 

parlamenti választásokon

Megreformálni az EU választási rendszerét 

Megkönnyíteni a szavazást az uniós választásokon a mobilis 

európai polgárok és a nem uniós polgárok számára

Csökkenteni és/vagy egységesíteni a választójogi korhatárt

Megkönnyíteni a digitális szavazást

Biztosítani a választójog gyakorlását a fogyatékossággal 

élők és betegségben szenvedők számára

Több kötelező, uniós szintű népszavazást szervezni

Beruházni a fiatalok szerepvállalásába és párbeszédébe

Biztosítani a polgári képviseletet a szakpolitikai döntéshozatalban 

egy polgárokból álló parlament vagy közgyűlés révén

Horizontális konzultációkat szervezni

Fókuszban a generációk: fiatal és idősödő népesség

Csökkenteni az európai parlamenti képviselők és a 

választókerületeik közötti távolságot

Polgári 
szerepvállalás 

és konzultációk

Átmeneti megközelítés a föderalizációval kapcsolatban

Részvételen alapuló szakpolitikai döntéshozatalt alkalmazni

Javaslatok és/vagy kritikai észrevételek a többnyelvű platformmal 

kapcsolatban: felállítani egy nyomonkövetési rendszert és azt 

folyamatosan működtetni
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22. ábra – Gondolattérkép az „Európai demokrácia” témához 2. rész 

Európai demokrácia

Intézményi 
reformok

Megreformálni a döntéshozatalt (átállás az egyhangúságra vonatkozó szabályról a többségi szabályokra)

Felülvizsgálni az Európai Tanács szerepét

Megreformálni a Bizottság elnökének és a biztosoknak a megválasztására irányuló eljárást 

(pl. a Bizottság elnökének közvetlen megválasztása)

Újraértékelni a Régiók Bizottsága szerepét (ezen belül intézményesíteni az 

eurorégiókat) és a Gazdasági és Szociális Bizottság szerepét

Csökkenteni a biztosok számát és korlátozni a politikai megbízatásokat

Megreformálni az Európai Központi Bank és az eurócsoport szerepét

A közös európai 
identitás és 

nyilvános tér 
előmozdítása

Létrehozni egy közös uniós nyelvet / támogatni a többnyelvűséget

Létrehozni uniós sportcsapatokat

Bevezetni egy közös uniós ünnepnapot

Bevezetni az uniós útlevelet

Létrehozni ikerintézményi és csereprogramokat a 

munkavállalók számára

Létrehozni uniós témákkal foglalkozó EU-s médiaportálokat

Létrehozni egy közös uniós közszolgálati műsorszolgáltatót a 

polgárok uniós szerepvállalásának elősegítésére

Biztosítani, hogy a nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatók 

időt szenteljenek az EU-val kapcsolatos tudósításnak

Felülvizsgálni az Európai Parlament szerepét a nagyobb jogalkotási és költségvetési jogkör biztosítása érdekében

Kötelezővé tenni a szakpolitikai hatásvizsgálatot

Megerősíteni / mérsékelni az Európai Unió Bíróságának hatásköreit

Számonkérhetőbbé tenni a szakpolitikai döntéseket a későbbi generációk által

A demokrácia 
védelme és 
megerősítése

Szabályozni a lobbitevékenységet

Küzdeni a korrupció ellen

Kidolgozni egy politikusoknak szóló magatartási kódexet

Határozottan fellépni a demokratikus elveket megsértő 

kormányok ellen

Küzdeni a dezinformáció ellen

Megváltoztatni az uniós források szétosztási módját

Ellenőrizni és korlátozni a stratégiai eszközök 

antidemokratikus világhatalmak általi birtoklását

A nemzeti parlamentekben kötelező jelleggel bevezetni az 

uniós témáknak szentelt vitaüléseket, az uniós biztosok 

részvételével
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A platform elindítása óta ez a téma 2 700 

hozzájárulást generált, ezen belül 955 ötlet és 1 539 

hozzászólás érkezett, valamint 206 rendezvényt 

hirdettek meg. A témát érintő, leggyakrabban 

visszatérő hozzájárulások három általános tendencia 

köré szerveződtek. Egyfelől a beszélgetések egyik 

csoportja nagyobb szolidaritásra és megfelelőbb 

integrációs eljárásokra szólított fel, másfelől viszont 

voltak olyan hozzájárulások, amelyek több intézkedést 

szorgalmaztak a migráció ellenőrzésére és 

visszaszorítására. A résztvevők köztes álláspontot 

képviselő, harmadik csoportja a nemzetközi mobilitás 

előmozdításával ugyan egyetért, de csak a 

gazdaságilag fejlett demokráciák között. A résztvevők 

megvitatták az ukrán menekültek beáramlását is. 

Ennek megfelelően a következő tématerületeket 

elemeztük: 

 

 Közös uniós migrációs politika 

 Humanista álláspont a migráció 

vonatkozásában 

 Integráció 

 Az Unión kívülről érkező migráció jelentette 

fenyegetés 

 Határellenőrzés 

 A migráció kiváltó okainak kezelése 

 

 

 

9.  Migráció 
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Rendezvények 
A migrációt európai politikai szemszögből vizsgáló 

közelmúltbeli rendezvények az uniós menekültügyi 

politikát is érintették, jelezve, hogy szükség van a 

menekültügyi szakpolitika újragondolására, és ki 

kell alakítani a migránsok EU-n belüli közös 

elosztásának kereteit. A Kanári-szigetek 

parlamentjében szervezett rendezvényen a 

résztvevők megvitatták a migrációs és 

menekültügyi paktumról folytatott tárgyalásokat, és 

a kísérő nélküli migráns gyermekek jobb védelmére 

szólítottak fel (lásd a rendezvényt). Egy olasz 

katolikus szervezet által szervezett online 

rendezvény a tervezett európai migrációs és 

menekültügyi paktummal foglalkozott (lásd a 

rendezvényt). 

Egy dániai vita középpontjában is az állt, hogy 

Európának meg kell-e nyitnia vagy le kell-e zárnia 

külső határait. Ez a rendezvény jelentős 

érdeklődést váltott ki sokféle szereplő 

részvételével, és olyan kérdéseket vetett fel, mint 

az európai határőrizet kiszervezésének, a harmadik 

országokban létrehozott menekültügyi 

központoknak, valamint az olyan országokkal 

folytatott uniós együttműködésnek a 

következményei, mint például Törökország és Líbia 

(lásd a rendezvényt).  

Egy másik rendezvény résztvevői azt vitatták meg, 

hogy a migráció lehetőséget vagy fenyegetést 

jelent-e, és olyan kérdéseket vetettek fel, mint a 

legális és az irreguláris migráció, valamint az etnikai 

hovatartozás és a kultúra szerinti differenciálás, 

mint például az ukrán menekültek esetében (lásd a 

rendezvényt). Ezeket a kérdéseket vizsgálta egy 

litvániai rendezvény is (lásd a rendezvényt). 

Az integráció témájával kapcsolatban egy 

franciaországi rendezvényen felvetették, hogy a faji 

gyűlölet és megkülönböztetés elleni küzdelem 

érdekében javítani kell az integrációs 

infrastruktúrákat és programokat (lásd a 

rendezvényt).  

Az ukrajnai háború kapcsán sor került egy 

rendezvényre, amelyen a nemzetközi szolidaritást 

és az ukrajnai háborúra adott eddigi uniós 

válaszlépéseket vették számba, az ebből eredő 

migrációs következményekkel együtt (lásd a 

rendezvényt). 

A közelmúltban Lengyelországban is sor került egy 

olyan rendezvényre, amelyen ukrán fiatalok vettek 

részt az európai integrációval, a migrációval és a 

jövőt érintő aggodalmakkal kapcsolatos vitákban 

(lásd a rendezvényt).  

Közös uniós 
migrációs politika 

E témához kapcsolódóan számos ötlet szorgalmazza 

a közös uniós migrációs politika kialakítását. Ezekhez 

az ötletekhez gyakran az emberi jogok nagyobb 

mértékű tiszteletben tartására és a hatékony 

újraelosztási rendszerre irányuló felhívások 

kapcsolódnak. A dublini rendszer reformjának 

szükségessége is gyakran felmerül. 

A jogszerű migráció altémájának keretében a 

szigorúbb migrációs politikát támogató hozzászólók 

egy szelektív migrációra irányuló közös uniós politika 

mellett foglaltak állást, amely kvótákat, valamint 

szigorúbb kiválasztási, illetve befogadási eljárásokat 

alkalmaz (lásd például ezt az ötletet). Alternatív 

megközelítéseket javasoltak a jogszerű migráció 

tekintetében, például egy pontrendszeren alapuló 

európai bevándorlási rendszert, amelyet néhányan 

szükségesnek vélnek a migrációs áramlások 

hatékonyabb szabályozásához (lásd ezt az ötletet). A 

hozzászólók egy olyan modellt is megvizsgálnának, 

amely lehetővé teszi, hogy a menedékkérőket 

ügyvizsgálat céljából átköltöztessék partnerországbeli 

központokba (lásd a rendezvényt). 

A migrációra nyitottabb hozzászólók szerint is 

egységes és hatékonyabb megközelítésre van 

szükség, ugyanakkor annak jobban összhangba kell 

kerülnie az emberi jogokkal és az európai (szociális) 

értékekkel. Egyes hozzájárulások konkrétan egy 

egységes és hatékony uniós menekültügyi eljárás 

létrehozását kezdeményezték (lásd ezt az ötletet), 

rámutatva arra is, hogy a menedékkérők és migránsok 

egyenlőtlen elosztásának megakadályozása 

érdekében meg kell reformálni a dublini rendeletet 

(lásd például ezt az ötletet). Néhány hozzájárulás azt 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/151834
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/146455
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/144541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/148996
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/141506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/140020
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/149163
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/158467
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
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javasolja, hogy a migránsok kapjanak ideiglenes uniós 

útlevelet annak érdekében, hogy hozzáférhessenek a 

munkaerőpiachoz és a tartózkodási jogokhoz (lásd 

például ezt az ötletet). A „Migráció” téma keretében az 

egyik, széles körben támogatott ötlet egyaránt 

szorgalmaz egy konkrétabb és méltányosabb, a 

gazdasági migrációra vonatkozó európai politikát, 

legális belépési csatornákkal, illetve egy olyan 

integrációs politikát, amely az egyenlő bánásmódon 

és az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartásán 

alapul (lásd az ötletet). 

Az egyik hozzászóló a menekültügyért és migrációért 

felelős európai biztosi poszt létrehozásának ötletét 

támogatta. Az említett biztosnak a többi intézménnyel 

összhangban kellene eljárnia a közös uniós 

menekültügyi rendszer felügyeletének érdekében 

(lásd az ötletet). 

A polgárok támogatták továbbá, hogy az EU alakítson 

ki munkaerő-migrációs politikát, illetve a harmadik 

országokból érkező diákokra és képzett 

munkavállalókra vonatkozó uniós munkaerő-felvételi 

stratégiákat. Ezzel kapcsolatban egy hozzászóló 

kiemelte, hogy az EU-nak több hatáskörrel kell 

rendelkeznie a migrációval kapcsolatban annak 

érdekében, hogy az Unió elveivel és értékeivel 

összhangban kezelni tudja a migrációt (lásd az 

ötletet). 

A hozzászólók egy csoportja a szelektív bevándorlás 

támogatásának ötlete mellett foglalt állást. Az ebbe a 

csoportba tartozó résztvevők általában pozitívan 

viszonyultak a migrációhoz, az általa teremtett 

gazdasági előnyök miatt. Ők konkrét országok 

megcélzását javasolták a tehetségek Európába 

vonzása érdekében (lásd ezt az ötletet), illetve azt, 

hogy lazítsák a gazdaságilag fejlett nyugati és ázsiai 

demokráciák közötti mobilitási kritériumokat, 

különösen szabadkereskedelmi megállapodások 

keretében (lásd ezt az ötletet). 

Humanista álláspont 
a migráció 
vonatkozásában 

A migrációval kapcsolatos humanista nézetet valló 

hozzászólók a migránsokkal kapcsolatos narratíva 

megváltoztatását szorgalmazták, különös tekintettel 

az általuk egészségügyi dolgozóként a világjárvány 

során betöltött szerepre (lásd a rendezvényt). 

Egyes hozzájárulások a humanitárius folyosók 

létrehozása vagy egy teljes mértékben nyitott 

határpolitika kialakítása mellett emeltek szót, és 

bírálták a migránsokkal szembeni szolidaritás hiányát 

(lásd például ezt az ötletet). Az ezekkel az ötletekkel 

egyetértő résztvevők általában az uniós migrációs 

rendszer kudarcának tekintik a migránsoknak a 

Földközi-tengeren való járőrözés révén  történő 

visszatoloncolását célzó kezdeményezéseket, illetve 

a migrációs áramlások ellenőrzésére irányuló, például 

az EU és Törökország között létrejött 

megállapodásokat (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók az emberi jogok tiszteletben tartására, 

valamint az irreguláris migráció elleni küzdelmet célzó 

megoldásokra és egy olyan uniós bevándorlási 

politikára szólítanak fel, amely egyszerűbb és 

könnyebben hozzáférhető menekültügyi eljárásokat 

szavatol a származási országokban. Emellett legális 

és biztonságos migrációs útvonalakat, valamint az 

emberkereskedelem elleni kemény fellépést 

szorgalmaznak annak érdekében, hogy elkerülhető 

legyen a menekültek halála az EU határain (lásd 

például ezt az ötletet). 

Néhány hozzászóló egy olyan jogi keret létrehozását 

indítványozta, amely megakadályozná azt, hogy 

integrálódott embereket és családokat toloncoljanak ki 

nem biztonságos származási országokba (lásd az 

ötletet). Más résztvevők a kitoloncolás helyett inkább 

az önkéntes visszatérés stratégiáját támogatják, azon 

az alapon, hogy az utóbbi – amennyiben azt a 

származási országokkal egyeztetve hajtják végre – 

sokkal hatékonyabbnak bizonyul (lásd az ötletet). 

Az említett hozzájárulások némelyike a jelenlegi 

menekültügyi eljárást érintő egyenlőtlenségek 

kérdésére is kitért. Kiemelték például azt a tényt, hogy 

a férfi menedékkérők aránya jelentősen magasabb, 

mint a női menedékkérőké vagy a családoké (lásd az 

ötletet). Mások azokról a nehézségekről számoltak be, 

amelyekkel az LMBTIQ-menedékkérők 

szembesülnek, és fokozottabb védelmet, illetve 

megfelelőbb támogatást szorgalmaztak e csoport 

számára (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
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Integráció 

Számos javaslat kapcsolódott a migránsok 

integrációjához. A résztvevők elismerték, hogy 

hatékonyabb integrációs programokat kell létrehozni, 

különös figyelmet fordítva a nyelvi képzésre. Több 

résztvevő is vitázott arról az ötletről, illetve támogatta 

azt, amely arra kéri az EU-t, hogy hozzon létre 

integrációs programokat, és e résztvevők különféle 

nézőpontokat fejtettek ki (lásd az ötletet). 

Az integráció kérdésével foglalkozó ötletek közül több 

is azt szorgalmazza, hogy ellenőrzött módon 

kövessék nyomon a migránsok sorsának alakulását 

annak érdekében, hogy biztosított legyen a teljes körű 

integrálódásuk az uniós tagállamokban. Az egyik ötlet 

szerzője nagy lehetőséget látna abban, ha a 

migránsokban és a befogadó közösségek tagjaiban 

újítókat látnánk, és még jobban megerősítenénk őket 

e szerepükben (lásd az ötletet). A migránsok helyi 

projektekbe és önkéntes tevékenységekbe való 

bevonásának fontosságát számos alkalommal 

kiemelték (lásd például ezt az ötletet). Az egyik 

válaszadó hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az 

integrációra transzverzális megközelítést 

alkalmazzanak, előtérbe helyezve a helyi szinten 

elfogadott politikák átültethetőségét, illetve egy olyan 

megközelítést, amely az intézmények felől közelít a 

helyi szövetségekhez, amihez a keretet az EU 

biztosítaná (lásd az ötletet). Az oktatást 

kulcsfontosságúnak tekintik az integráció 

szempontjából, mivel annak során a nyelv és az 

európai értékek központi szerepet játszanak. Ezzel 

összefüggésben a hozzászólók úgy vélték, hogy 

megfelelően finanszírozott programokra van szükség 

az iskoláskorú migráns gyermekek közoktatási 

rendszerbe integrálásának előmozdításához (lásd ezt 

az ötletet). Más ötletek a felsőoktatást helyezik 

előtérbe, mert azt tekintik a nagyobb mértékű 

integráció kulcsfontosságú eszközének. Ezt illetően 

egy résztvevő a fiatal menekültek egyetemi 

programokhoz való hozzáférésének javítása mellett 

emelt szót (lásd az ötletet). Egy konkrét javaslat a 

nyelvi akadályok kérdésére keresi a megoldást, és a 

mesterséges intelligencia használatát támogatja a 

nyelvi szakadék áthidalása érdekében (lásd az 

ötletet). 

Sokan úgy gondolják, hogy a migránsoknak a helyi 

munkaerőpiacon való sikeres integrációja előnyös az 

európai gazdaság számára. Különösen igaz ez a 

világjárványt követő helyzetben, ahogyan azt az 

Európai Bizottság és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság által közösen szervezett kétnapos 

brüsszeli rendezvényen is kiemelték (lásd a 

rendezvényt). Az egyik résztvevő különösen a 

gazdaságilag hátrányos helyzetű területekre irányuló 

bevándorlás kedvező hatásait hangsúlyozta (lásd 

például ezt az ötletet). 

Olyan tájékoztató kampányokra és programokra van 

szükség, amelyekkel a rasszizmus elleni fellépésre, 

valamint arra lehet érzékenyíteni az uniós polgárokat, 

hogy elmozdulás történjen egy valóban befogadó 

társadalom felé. Az egyik hozzászóló azt 

szorgalmazta, hogy a migrációval kapcsolatos 

szakpolitikai döntéshozó szervekben és 

közszolgáltatásokban dolgozó személyzet legyen 

sokszínűbb (lásd az ötletet). A rasszizmussal és a 

munkaerőpiaci kirekesztéssel kapcsolatos 

vélemények kapcsán a hozzászólók a jogszerűen 

tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal 

szembeni egyenlő és méltányos bánásmódra 

szólítottak fel (lásd az ötletet). Ami a munkaerőpiaci 

megkülönböztetést illeti, az egyik résztvevő rámutatott 

arra, hogy a politikai döntéshozatal hatékony 

megalapozásához szükség van a migránsok etnikai 

hátterére vonatkozó (népszámlálási) adatokra (lásd az 

ötletet). 

Egyes résztvevők sajnálatosnak tartották, hogy az 

EU-ban állandó lakóhellyel rendelkező személyek 

jogait korlátozzák. Megjegyzik, hogy az Unió nem 

biztosítja a szavazati jogot az állandó lakosai 

számára, és azt kérik, hogy a szavazati jogosultságok 

alapját a tartózkodási hely képezze (lásd az ötletet). 

Ezt a kérdést néhány hozzászóló különösen 

sürgetőnek tartotta az olyan egyesült királyságbeli 

állampolgárok esetében, akik a brexitet megelőzően 

az EU-ban éltek. Az egyik, ellentmondásos vitákat 

kiváltó ötlet szerzője gyorsított eljárást vezetne be 

annak érdekében, hogy jogok illessék meg Unió-

szerte azokat a brit állampolgárokat, akik a brexitet 

megelőzően az EU-ban éltek (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210


 

© Kantar Public 2022 108 

Az Unión kívülről 
érkező migráció mint 
fenyegetés 

Annak ellenére, hogy a hozzászólók között voltak, akik 

ellenezték a migrációt, azok az ötletek, amelyek a 

migrációt nyíltan az európai civilizációt vagy a politikai 

stabilitást fenyegető veszélyként határozták meg, 

viszonylag kevesebb támogatást kaptak, mint az 

integrációval és az emberi jogok tiszteletben 

tartásával kapcsolatos ötletek. Konkrétabban, 

aggályok merültek fel az európai civilizációval és a 

politikai stabilitással kapcsolatban, és ezeket az 

aggodalmakat a résztvevők jelentős mértékben 

támogatták (lásd például ezt a széles körben 

támogatott ötletet). 

Egy magyarországi rendezvényen migrációval 

kapcsolatos alapvető jogi kérdéseket vitattak meg. Az 

esemény által megválaszolni kívánt egyik kérdés arra 

vonatkozott, hogy „van-e joga a befogadó 

társadalomnak a saját nemzeti kultúrájának, 

identitásának és életformájának megőrzéséhez” a 

migránsok tömeges beáramlása közepette (lásd a 

rendezvényt). 

Az ilyen típusú hozzájárulásokhoz hozzászólók 

ötleteikben és hozzájárulásaikban szókimondóan 

foglalkoztak a migráció témájával. Az egyik felmerülő 

tématerület ahhoz a benyomáshoz kapcsolódik, hogy 

a harmadik országok felől érkező migránsok 

fenyegetést jelentenek az uniós civilizációra, 

identitásra, értékekre és kultúrára nézve (lásd például 

ezt az ötletet).  Ezek a hozzászólók az Unión kívülről 

érkező migrációt korlátozó intézkedéseket, szigorúbb 

hazatelepítési politikát, valamint a migránsok 

mobilitását gátló stratégiákat, például szigorúbb 

határellenőrzéseket szorgalmaznak (lásd például ezt 

az ötletet). 

Több résztvevő óva intett attól, hogy az illegális 

migrációt (politikai) fegyverként használják, különös 

tekintettel a migránsoknak Belaruszból a litván és 

lengyel határokra való tömeges megérkezésére (lásd 

például ezt az ötletet). A Belarusszal közös határon 

kialakult migrációs válsággal kapcsolatban a 

hozzászólók eltérő véleményeket képviseltek. 

 

 

 
Határellenőrzés 

Viszonylag sok ötletgazda támogatna a 

bevándorlással kapcsolatos határozott állásfoglalást. 

Az e véleménnyel azonosuló résztvevők ellenzik az 

illegális bevándorlók jogi helyzetének rendezését, és 

azt szorgalmazzák, hogy az európai határellenőrzési 

hatóságok, így például a Frontex, kapjanak további 

felhatalmazást. Néhányan azonban inkább nemzeti, 

mint európai megközelítést részesítenek előnyben a 

határt átlépő személyforgalom ellenőrzésével 

kapcsolatban, attól tartva, hogy az EU túlságosan 

megengedő lenne a menedékkérőkkel szemben. 

A hozzászólók általánosságban támogatták, hogy 

szervezettebb és összehangoltabb erőfeszítések 

történjenek a határellenőrzés terén, és átfogóbb 

határellenőrzésre szólítottak fel, ideértve egy 

visszafordítással foglalkozó hatóság létrehozását 

(lásd például ezt az ötletet), a Frontex fokozottabb 

támogatását és feladatainak jobb meghatározását 

(lásd az ötletet), valamint a földközi-tengeri kutatás-

mentési erőfeszítésekre vonatkozó, jogilag kötelező 

megközelítés kialakítását (lásd az ötletet). A Frontex 

és a tengeri járőrözési kezdeményezések szerepe 

ugyanakkor gyakori vita tárgyát képezi a platformon, 

és egyes résztvevők az említettek működésének 

fokozottabb ellenőrzését kérték az emberi jogok 

tiszteletben tartásának biztosítása érdekében (lásd az 

ötletet). Egy nagyobb támogatást kapott ötlet szerzője 

azt követeli, hogy a súlyos bűncselekményt elkövető 

migránsokat azonnal utasítsák ki az EU-ból (lásd 

például ezt az ötletet). Az irreguláris migránsok 

visszaküldését szorgalmazó, hasonló elképzelés vitát 

váltott ki az azonnali hazatelepítést támogató, illetve 

ellenző hozzászólók között (lásd az ötletet). Egy 

válaszadó azt javasolta, hogy függesszék fel a külföldi 

segélyek juttatását azon országok esetében, amelyek 

nem egyeznek bele állampolgáraik hazatelepítésébe 

(lásd az ötletet). 

Más hozzájárulások több szolidaritásra és az emberi 

jogok tiszteletben tartására szólítottak fel. A 

megvitatott ötletek sorába tartozott például egy 

szolidaritáson alapuló, központosított uniós elosztási 

rendszer létrehozása, a források biztosítása a 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
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határokon található fogadólétesítmények fejlesztésére 

(szállás és étkezés), illetve egy olyan, uniós 

forrásokból finanszírozott szupranacionális 

ügynökség létrehozása az európai menekülttáborok 

irányítására, amelyet különböző országok közösen 

irányítanak (lásd például ezt az ötletet). 

A migránsok belépését megakadályozó tagállami 

határvédelmi létesítmények kiépítésének 

finanszírozására szánt uniós források kibővítéséről 

szóló közelmúltbeli vita részben visszatükröződik 

néhány olyan hozzájárulásban, amely azt 

szorgalmazza, hogy a fizikai határvédelem 

megerősítése érdekében az Unió fokozza a 

tagállamoknak juttatott pénzügyi támogatást (lásd az 

ötletet). 

Ugyanakkor azok a résztvevők, akik nagyobb mértékű 

pénzügyi támogatást kérnek az EU-tól a migráció 

határokon történő kezeléséhez, nem minden esetben 

támogatják az új határvédelmi akadályok létrehozását. 

Közülük néhányan elismerik a nemzeti határokon 

működő helyi és regionális hatóságok 

kulcsfontosságú szerepét, és a migránsok 

fogadásával és integrációjával kapcsolatos 

projektekhez nyújtott finanszírozás növelését kérik 

(lásd például ezt az ötletet). 

A Budapesten megrendezett, „Megerősített határok, 

erősebb Európa” elnevezésű rendezvény résztvevői 

pragmatikusabb és szigorúbb határpolitikát 

szorgalmaztak (lásd a rendezvényt). 

A migráció kiváltó 
okainak kezelése 

Az ötletek egy kisebb része mélyrehatóbban 

foglalkozott a migráció kérdésével, és a szerzők úgy 

vélték, hogy a migrációnak az Unióban történő 

kezelésére irányuló szakpolitikai intézkedések mellett 

olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek a 

migráció kiváltó okait kezelik, az Unión kívül. Az 

európai országok és a harmadik világ országai, 

különösen az afrikai országok közötti együttműködést 

kulcsfontosságúnak tekintik a migráció kiváltó okainak 

kezeléséhez (lásd például ezt az ötletet). Európa 

jövőjével kapcsolatban a hozzászólók kiemelték, hogy 

az EU előtt álló migrációs problémák kezelése 

érdekében foglalkozni kell annak kiváltó okaival is. 

Egy portugáliai rendezvény a nemzetközi 

partnerségeknek – többek között a harmadik világ 

országaival kötött megállapodásoknak – a 

bevándorlási hullámok kezelésében betöltött 

szerepével foglalkozott (lásd az eseményt). 

Az e témakörben beküldött javaslatok az 

egyenlőségen alapuló kereskedelmi kapcsolatok 

létrehozásától, a fejlesztési segélyekre vonatkozó 

tervek bővítésébe való beruházáson és a tudományos 

képzésen át egészen a harmadik világ országaiban 

élők szakmai fejlődésééig terjednek (lásd ezt az 

ötletet). Többek által osztott aggály, hogy a 

kedvezményezett országok visszaélnek a fejlesztési 

segélyekkel, így azok nem érik el céljukat. Ezzel 

kapcsolatban az egyik résztvevő azt javasolta, hogy 

javítsák a pénzeszközök nyomon követhetőségét, és 

– blokklánc-technológiák és intelligens tanúsítványok 

alkalmazásával – monitorozzák felhasználásukat 

(lásd az ötletet). 

Bizonyos hozzájárulásokban azt rótták fel az EU-nak, 

hogy részt vett a régió destabilizációjában, például a 

fejlődő országokba irányuló támogatott 

mezőgazdasági export révén (lásd az ötletet). 

A fejlett és a fejlődő országok közötti gazdasági 

egyenlőtlenségek kezelése érdekében egyes 

résztvevők a fenntartható, az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló mezőgazdaság 

előmozdítását szorgalmazzák a harmadik 

országokban (lásd az ötletet). Ez segítene a 

„klímamigráció” elleni küzdelemben is (lásd például 

ezt az ötletet és ezt a rendezvényt). A „klímamigráció” 

jelenségével széles körben foglalkoztak a 

hozzászólók, akik nagyobb nyilvános figyelmet 

kívánnak ráirányítani erre a kérdésre, és a 

klímamenekülti jogállás nemzetközi jogi elismerését 

szorgalmazzák (lásd az ötletet). 

 

 

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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Az elmúlt időszak migrációval kapcsolatos 

hozzájárulásai a korábban megfigyelt témákat és 

altémákat erősítették meg.  

Számos javaslat szorgalmazta a meglévő migrációs 

és menekültügyi rendszerek javítását. E tekintetben 

a résztvevők kulcsfontosságúnak tekintik a 

menedékkérelmek feldolgozásának közös európai 

keretét (lásd ezt az ötletet), beleértve a dublini 

rendszer reformját is (lásd például ezt az ötletet).  

Néhányan azt javasolták, hogy minden újonnan 

érkezőt kapcsoljanak össze egy ún. 

referenciaszeméllyel, aki már letelepedett az adott 

országban (lásd például ezt az ötletet). Más 

résztvevők kiemelték a legális migrációs útvonalak 

fontosságát az integrációs folyamatok 

megkönnyítése érdekében (lásd ezt az ötletet), és 

szorgalmazták a munkavállalási vízumok lehetővé 

tételét (lásd ezt az ötletet), vagy biztonságosabb 

migrációs útvonalak létrehozását Európa felé a 

migráns áldozatok számának mérséklése 

érdekében, különös tekintettel a tengeri átkelésekre 

(lásd például ezt az ötletet).  

Amint azt korábban megjegyeztük, a migrációval 

kapcsolatos újabb bejegyzések erősen polarizáltak. 

Egyrészt egyes résztvevők a migrációt társadalmi 

erőforrásnak tekintik (lásd például ezt az ötletet). 

Mások azonban ellenzik a további migrációt, mivel 

úgy érzik, hogy sok migráns nem képes integrálódni 

(lásd: ötletet). Az integráció megkönnyítése és 

ösztönzése érdekében az egyik résztvevő a 

bürokrácia csökkentését szorgalmazta a munkát 

kereső migránsok előtt álló akadályok csökkentése 

érdekében (lásd ezt az ötletet). A résztvevők a 

bevándorlással kapcsolatos pozitívabb 

kommunikációt is szorgalmazták a 

zökkenőmentesebb integráció fogadó ország 

részéről történő megkönnyítése érdekében (lásd 

ezt az ötletet).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279
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23. ábra – Gondolattérkép a „Migráció” témához 1. rész 

Migráció

Közös 
uniós 
migrációs 
politika

Szigorúbb elfogadási eljárásokat szorgalmazni a jogszerű migráció terén

Létrehozni egy közös uniós bevándorlási politikát 

központosított kérelmezési szervvel és eljárással 

Meghatározni egy közös uniós politikát a szelektív migráció céljából: kvóták és 

szigorúbb kiválasztási eljárások

Szorgalmazni egy, az emberi jogokat tiszteletben tartó, az uniós 

értékekkel összhangban álló migrációs rendszert

Fejleszteni az uniós munkaerő-migrációs szakpolitikát

Megreformálni a Dublini Egyezményt a menedékkérők és 

migránsok egyenlőbb elosztásának érdekében

Bővíteni az Európai Unió migrációval kapcsolatos hatáskörét

Egyszerűbbé és könnyebben hozzáférhetővé tenni a menekültügyi 

eljárásokat a származási országokban, valamint humanitárius 

folyosókat létrehozni

Humanista 
migrációs 
álláspont

Küzdeni az illegális migráció ellen, valamint fellépni az 

emberkereskedelem és az embercsempészek ellen

Legális és biztonságos migrációs útvonalakat és csatornákat 

meghatározni a halálesetek elkerülése érdekében

Létrehozni egy jogi keretet a magánszemélyek nem biztonságos 

származási országokba történő visszatoloncolásának leállítására

Érzékenyíteni az uniós polgárokat: beruházni a 

befogadással kapcsolatos oktatásba

Nyomon követni a migránsok és a 

menedékkérők életének alakulását

Kialakítani egy, az iskoláskorú migráns gyermekek befogadását támogató 

oktatási rendszert, és előtérbe helyezni a nyelv- és értékoktatást

Küzdeni a megkülönböztetés ellen, valamint egyenlő és tisztességes 

bánásmódot alkalmazni a migránsokkal és a jogszerűen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni, például a munkaerőpiacon

Biztosítani a szavazati jogot az EU-ban állandó lakóhellyel rendelkező 

személyek számára

Megkönnyíteni az önkéntes tevékenységekhez való hozzáférést a 

migránsok számára

Sokszínűbbé tenni a migrációs szolgálatok és politikai testületek személyzetét

Integráció

Kialakítani egy olyan partnerségi rendszert, melynek keretében a migránsok 

már a származási országukban benyújthatják a menedékjog iránti kérelmet

A származási országokkal való partnerségben előnyben 

részesíteni az önkéntes hazatérést a kitoloncolással szemben 

Lehetővé tenni a kizárólag a képzett migránsokat célzó és a 

gazdaságilag fejlett demokráciák közötti mobilitásra irányuló 

szelektív bevándorlást

Létrehozni a menekültügyért és az integrációért felelős európai biztosi posztot

Uniós szintű integrációs programokat létrehozni

Gyorsított eljárás keretében támogatni a brexitnél jóval régebb óta az EU-ban 

tartózkodó brit állampolgárokat az egész EU-ra kiterjedő jogok 

megszerzésében

Előmozdítani az integrációval kapcsolatos szakpolitikák és bevált 

gyakorlatok átvételét az uniós országok között

Minden újonnan érkezőt összekötni egy „referens” bevándorlóval, aki már letelepedett 

Csökkenteni a bevándorlók előtt álló bürokratikus akadályokat a 

munkakeresés során
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24. ábra – Gondolattérkép a „Migráció” témához 2. rész 

Migráció

A migráció kiváltó 
okainak kezelése

Egyenlőségen alapuló kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani

Beruházni a fejlesztési segélyekre vonatkozó tervek bővítésébe

Megszüntetni az európai katonai szerepvállalást a fejlődő országokban és leállítani 

a destabilizáló gyakorlatokat, például a támogatott mezőgazdasági exportot

Küzdeni az éghajlatváltozás ellen a származási országokban a klímamigráció 

megakadályozása érdekében, valamint elismerni a klímamenekülti státuszt

Határellenőrzés
Forrásokat biztosítani a határokon található fogadólétesítmények fejlesztésére (szállás és étkezés)

Koordinálni a földközi-tengeri kutatási-mentési erőfeszítéseket

Létrehozni egy szupranacionális ügynökséget az európai menekülttáborok irányítására

A migrációs áramlatok kezelése során prioritást biztosítani az emberi jogok tiszteletben tartásának

Kialakítani egy szolidaritáson alapuló központosított uniós elosztási 

rendszert a menedékkérők számára 

Fokozott pénzügyi támogatást nyújtani a tagállamoknak a fizikai határvédelem 

megerősítése vagy a határ menti menekültfogadási projektek finanszírozása érdekében

Az Unión 
kívülről 
érkező 
migráció 
mint 
fenyegetés

Korlátozni az Unión kívülről érkező migrációt

Intézkedéseket tenni az Unión kívülről érkező migráció szabályozására

Kialakítani egy nagyobb védelmet biztosító uniós álláspontot az illegális 

migráció politikai fegyverként történő felhasználásával szemben

Intézkedéseket hozni a bűncselekményt elkövető és/vagy irreguláris 

migránsok azonnali kiutasítására

Átfogóbbá tenni a határellenőrzést, biztosítva a visszatoloncolási jogkört

Előmozdítani a származási országokkal való célzott megállapodásokat és partnerségeket
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10. Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport 

 

 

Az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témában 

közzétett ötletek – a multitematikus jellegnek 

megfelelően – számos tématerületet ölelnek fel. A 

platform más részeihez hasonlóan a közös uniós 

identitás erősítésére irányuló felhívás az ebbe a 

témába tartozó tématerületeken is visszatérő belső 

érzelmi elem, többek között a cserékhez, a különböző 

kultúráknak való kitettséghez és a mobilitáshoz 

kapcsolódó hozzájárulásokban. Ebben a témában 

összesen 4 976 hozzájárulás volt, amelyekből 2 063 

ötlet, 1 757 hozzászólás és 1 156 rendezvény. A 

különböző ötleteket a következő tématerületek szerint 

lehet csoportosítani: 

 

 

 

 A közös uniós identitás erősítése 

 Unión belüli mobilitás 

 Időtálló oktatás 

 A foglalkoztatás bizonytalansága és 

munkanélküliség a fiatalok körében 

 Európai örökség 

 Az oktatáshoz és a kultúrához való hozzáférés 

 Kreatív és tudományos szakemberek 

 Inkluzivitás a sportban 
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Rendezvények 
Az elmúlt időszakban lezajlott rendezvények 

számos témát jártak körül, például a 

felsőoktatáshoz való hozzáférést, a mobilitást, 

valamint az oktatási rendszerek és a tudományos 

címek harmonizációját. Franciaországban például 

egy vidéki városban 30 fiatal részvételével tartottak 

műhelytalálkozót annak megvitatására, hogy 

miként lehetne javítani a fiatalok mobilitását a vidéki 

területeken (lásd a rendezvényt). 

Lengyelországban – amely egyike volt azon 

országoknak, amelyek a témában a legtöbb 

rendezvényt szervezték – a résztvevők az 

Ukrajnából érkező fiatal migránsok szerepét is 

megvitatták, többek között azt is, hogy miként lehet 

elősegíteni az ő integrációjukat (lásd a 

rendezvényt). E vita formáját öltő rendezvény 

résztvevői azokat a megoldásokat is számba 

vették, amelyek a helyi nyelvet nem ismerő 

gyermekeknek segítenek abban, hogy gyorsan 

alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez.  

Spanyolországban – ahol ugyancsak nagy 

számban szerveztek e témához kapcsolódó 

rendezvényeket – a megvitatott témák elsősorban a 

fiatalok lehetőségeihez és foglalkoztatási 

kilátásaihoz kapcsolódtak. Egy navarrai régióban 

tartott rendezvény fiatal résztvevőinek általános 

hangulata meglehetősen pesszimista volt: 

legtöbben arra panaszkodtak, hogy nem állnak 

rendelkezésükre lehetőségek ahhoz, hogy saját 

lábra állhassanak, és kérték az iskolai közlekedés 

javítását, az ösztöndíjak-lehetőségek bővítését, 

valamint nagyobb támogatást a mobilitási 

programokra való jelentkezéshez (lásd a 

rendezvényt). 

A közös uniós 
identitás erősítése 

Az európai identitás tématerületével kapcsolatban a 

nyelvtanulás volt az egyik olyan terület, amelyet élénk 

vita övezett.  

A nyelvoktatással – mint az interkulturális cserék 

előmozdításának eszközével –, valamint azzal 

kapcsolatban, hogy a nyelvoktatás miként járul hozzá 

a közös uniós identitáshoz, több hozzájárulás is 

hangsúlyozta, hogy túl kell lépni az egynyelvű oktatás 

rendszerén, illetve felszólított arra, hogy Európa 

heterogén és többnyelvű jellegét erőforrásként kell 

elismerni (lásd például ezt az ötletet). Egy Berlinben 

tartott vitacsoport ehhez hasonlóan az európai 

többnyelvűséggel, valamint a nyelvi sokszínűség 

elismerésének és ösztönzésének módjaival 

foglalkozott (lásd a rendezvényt). A többnyelvűséget 

támogató egyik hozzászóló azt szorgalmazta, hogy a 

kisebbségi nyelvek iskolai oktatása kapjon több 

támogatást (lásd az ötletet). Egy másik hozzászóló 

pedig azt javasolta, hogy vezessenek be olyan, az 

Unió által finanszírozott utazási utalványokat, 

amelyeket nyelvtanulási célú csereutazásokra lehetne 

felhasználni (lásd az ötletet). 

Egy közös európai nyelv bevezetése sok résztvevő 

szerint elősegítheti az európai integrációt (lásd például 

ezt az ötletet). Ezt egyébként az „Egyéb ötletek” téma 

keretében is széles körben megvitatták (lásd például 

ezt az ötletet). A vita egyrészt egy ilyen közös európai 

nyelv előnyeiről és hátrányairól szólt, másrészt pedig 

a szóba jöhető különböző nyelvekről, köztük az 

eszperantóról (lásd például ezt az ötletet, illetve ezt az 

ötletet, mindkettő nagy támogatást kapott), a latinról 

(lásd például ezt az ötletet) vagy esetleg az angolról 

(lásd például ezt az ötletet). Különösen az 

eszperantóról folytatott párbeszéd váltott ki bizonyos 

fokú érdeklődést az internetes felületen, ami azt 

tükrözi, hogy a vitázók fantáziáját leginkább egy olyan 

nyelv tudta megragadni, amely minden uniós ország 

számára semleges (lásd a rendezvényt). 

A leginkább támogatott elképzelések között egy 

európai közszolgálati műsorszolgáltató létrehozása is 

szerepelt (lásd az ötletet). Számos ötlet kapcsolódik 

több uniós médiaportál (TV, rádió és közösségi média) 

létrehozásához annak érdekében, hogy az európai 

polgárok jobban bekapcsolódjanak az uniós ügyekbe 

és kérdésekbe, és végső célként erősödjön az európai 

identitás és az alapvető értékek (lásd például ezt az 

ötletet). Több résztvevő is felvetette ötletként az 

európai médiaprodukciók terjesztésének elősegítését 

például egy közös uniós médiapiac létrehozása révén 

(lásd például ezt az ötletet). Az egyik ötlet egy 

kifejezetten a nyelvtanulásra szabott uniós 

médiaplatform létrehozása (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
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Az ötletek egyik altémája az oktatáshoz kapcsolódik, 

amellyel kapcsolatban a hozzászólók azt javasolják, 

hogy minden európai középiskolában kötelezően 

vezessenek be az EU történelmével és 

intézményeivel foglalkozó tantárgyat, amely révén 

felkelthető a fiatalabb generációk érdeklődése az EU 

iránt, illetve elősegíthető, hogy a magukénak érezzék 

az EU-t, és ezáltal erősíthető az uniós identitás 

kialakításának folyamata (lásd például ezt az ötletet). 

Az európai történelemmel kapcsolatos ismereteket 

egy másik résztvevő is döntő fontosságúnak tekintette 

és egy európai felmérés elindítását javasolta a fiatalok 

történelmi tudatosságának feltérképezésére (lásd az 

ötletet), míg egy másik résztvevő egy hivatalos 

európai történelemtankönyv létrehozásának 

elképzelését támogatta (lásd az ötletet). 

Az EU-val kapcsolatos iskolai rendezvényeket sok 

résztvevő különösen fontosnak tartja (lásd például ezt 

az ötletet), egyikük pedig azt javasolta, hogy az 

iskolákban legyen egy olyan tanár, aki az EU-val 

kapcsolatos rendezvények és programok 

koordinálásáért felel (lásd az ötletet). A közös uniós 

identitás megteremtésével kapcsolatos számos ötlet a 

különböző tagállamok iskolái közötti cserék vagy 

ikerintézményi kapcsolatok különböző formáira 

vonatkozott, a tagállamok határain átnyúló barátság 

erősítése érdekében (lásd az ötletet). Az egyik ötlet 

szerzője azt javasolta, hogy az iskolai tantervek 

segítsék elő az európai történelemmel, köztük az 

egyes európai országok történelmével kapcsolatos 

tanulmányok oktatását (lásd az ötletet). 

A „sport” altéma keretében, a közös uniós identitás 

megteremtésével kapcsolatban több transznacionális, 

Európán belüli sportesemény szervezéséről volt szó 

(lásd az ötletet), valamint egy olyan európai 

sportcsapat létrehozásáról, amely nemzetközi 

sportversenyeken vehetne részt (lásd például ezt az 

ötletet). Ezen túlmenően a közös uniós szimbólumok 

jelentősége is felvetődött a közös uniós identitás 

kialakításával kapcsolatban, többek között egy olyan 

ötlet keretében, miszerint az uniós tagállamok 

sportfelszerelésein és egyenruháin jelenjen meg az 

uniós zászló (lásd az ötletet). 

Egy másik ötlet, amely nagyobb támogatást kapott, 

illetve amelyet más témák keretében is sokan 

megemlítettek, azt szorgalmazta, hogy a közös 

európai szellemiség előmozdítása érdekében május 

9. legyen európai munkaszüneti nap (lásd például ezt 

az ötletet). 

Az egyik résztvevő az európai kultúra – például a 

különböző európai nyelveken megszólaló zene – 

népszerűsítését említi, és azt szeretné, hogy a 

rádiókat arra kötelezzék, hogy az általuk sugárzott 

zene legalább 20 %-a ne angol zene legyen (lásd az 

ötletet). 

A résztvevők a gasztronómiát is olyan lehetőségnek 

tekintik, amely hidakat verhet az európai országok és 

kultúrák között (lásd az ötletet). Az egyik résztvevő 

ezért egy uniós finanszírozású, európai recepteket 

tartalmazó alkalmazás kifejlesztését javasolta (lásd az 

ötletet). 

Unión belüli 
mobilitás 

Az EU-n belüli mobilitás témája viszonylag sok 

hozzájárulást eredményezett. Ezek vagy a meglévő 

mobilitási programok javítására irányuló 

elképzeléseket támogattak, vagy pedig új, innovatív 

javaslatokkal álltak elő. 

Egyes résztvevők azt javasolták, hogy hozzanak létre 

egy uniós vezetésű online portált az Unión belüli 

felsőoktatásba való jelentkezéshez. Ez a portál azt is 

lehetővé tehetné a hallgatók számára, hogy 

egyidejűleg pályázzanak az Európai Unión belüli 

különböző programokra (lásd pl. ezt az ötletet).  

Egy másik, több hozzászóló által felvetett altéma az 

Erasmus programnak az egyetemi hallgatókon kívüli 

fiatalokra – például a középiskolás diákokra, köztük a 

szakképzésben részt vevőkre – való kiterjesztése. Így 

azok is lehetőséget kapnának arra, hogy külföldön 

élhessenek, megoszthassák egymással a bevált 

gyakorlatokat, új nyelveket és kultúrákat 

ismerhessenek meg, és általánosságban véve 

bővíthessék készségeiket, akik nem vesznek részt a 

felsőoktatásban (lásd például ezt az ötletet). 

Mindemellett a résztvevők hangsúlyozták, hogy az 

Erasmus programot inkluzívabbá kell tenni az 

alacsony jövedelmű hallgatók számára. Az egyik ötlet 

szerint fokozni kell az Erasmus-ösztöndíjak értékének 

az egyes országok megélhetési költségeihez való 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
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hozzáigazítását (lásd az ötletet). Ezzel kapcsolatban 

egy másik résztvevő azt javasolta, hogy a fogadó 

ország egyetemére kell bízni az Erasmus-ösztöndíjak 

odaítélését, hogy a jelentkezők közvetlenül az általuk 

előnyben részesített egyetemnél tudjanak jelentkezni, 

és ne a saját egyetemükön keresztül kelljen 

pályázniuk (lásd az ötletet). 

Az, hogy lenne igény a program jelenlegi formájának 

továbbfejlesztése, rávilágít arra, hogy az emberek 

tudatában vannak az oktatási mobilitási programok 

jelentőségének. Erről azok a különféle rendezvények 

is tanúskodnak, amelyeket e témában és a két fentebb 

ismertetett ötlet kapcsán tartottak (lásd a 

rendezvényt). 

Az egyik résztvevő az egyesült királyságbeli diákok 

reintegrálását szorgalmazta az Erasmus+ programba 

(lásd az ötletet). 

Általában véve is elmondható, hogy gyakran 

felmerültek az Erasmus program hozzáférhetőségét 

és inkluzivitását érintő ötletek. A legutóbb érkezett 

hozzájárulásokban például azt javasolják, hogy az 

Erasmus programot terjesszék ki a képzés más 

kategóriáira, például a mezőgazdaságra és egyéb 

kézműves tevékenységekre is (lásd ezt az ötletet). 

A másik kiemelt terület a DiscoverEU 

kezdeményezés. Néhány résztvevő azt javasolta, 

hogy a DiscoverEU kezdeményezést minden 18 éves 

vagy annál idősebb európai fiatalra terjesszék ki (lásd 

például ezt az ötletet). 

Végezetül, az oktatási mobilitásra vonatkozó egyik 

ötlet a képesítések elismeréséről szóló Lisszaboni 

Egyezmény megerősítésére vonatkozott a 

görögországi szakmai és egyetemi mobilitás 

megkönnyítése érdekében (lásd az ötletet). 

Az egyik egyedi ötlet, amely az esetlegesen nem az 

uniós országokból az Unióba irányuló mobilitással 

foglalkozott, a tudományos élet szabadságának 

védelme érdekében egy olyan, „Student At Risk” 

(„Diákok veszélyben”) elnevezésű európai 

ösztöndíjrendszer létrehozását javasolja, amelynek 

célcsoportját a saját országukban üldözött diákok 

alkotják (lásd az ötletet). 

 

 
Időtálló oktatás 

Számos ötletben szerepelt az az igény, hogy a 

jelenlegi digitalizált korban gondoljuk újra az oktatást, 

különösen azt követően, hogy a Covid19-világjárvány 

nyomán megváltoztak az iskolákban és az 

egyetemeken alkalmazott tanítási gyakorlatok. 

Jónéhány hozzászóló szerint az oktatásnak a digitális 

korban való újragondolása előfeltétele Európa jövőbeli 

globális versenyképességének és korszerűsítésének 

(lásd például ezt az ötletet).  

A tanfolyamokhoz való hozzáférés megkönnyítése 

érdekében egyes résztvevők digitális tanúsítványokat 

és kutatási anyagokat javasoltak, valamint azt, hogy 

hozzanak létre egy egységes, az összes tudományos 

forrást tartalmazó adattárat, vagy egy olyan egységes 

európai digitális platformot, amely valamennyi 

akkreditált uniós felsőoktatási intézmény előtt nyitva 

áll (lásd az ötletet). Ez az igény kapcsolódik ahhoz az 

elváráshoz, hogy az iskolákban és az egyetemeken 

terjesszék az IKT-t, többek között az iskolák 

hardvervásárlási támogatása révén (lásd például ezt 

az ötletet). 

A megfelelő oktatási felszerelések és terek kérdésével 

kapcsolatban a platform felhasználói határozottan 

támogatták az európai oktatási terv kialakítására 

irányuló javaslatot. Ez egy olyan európai stratégia 

lenne, melynek középpontjában az oktatási 

infrastruktúrába történő közvetlen beruházások 

támogatása, valamint az oktatás és az egész életen át 

tartó tanulás hozzáférhetőségének, 

összekapcsoltságának és minőségének a javítása 

állna (lásd az ötletet). Egy másik, széles körben 

támogatott ötlet az egész életen át tartó tanuláshoz és 

képzéshez való jog meghatározását javasolja (lásd az 

ötletet). 

A humán készségek, és különösen a művészeti 

tevékenységek előmozdítását a hozzászólók sok 

esetben rendkívül fontosnak tartják az Unió-beli 

diákok kritikus gondolkodásának fejlesztése és 

globális értékük megerősítése érdekében, különösen 

fiatal korban (lásd például ezt az ötletet). 

Az inkluzív oktatási módszerek bevezetése, és 

általánosabban az oktatás sokszínűségének 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
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előmozdítása fontos célkitűzésnek tekinthető az 

oktatás jövője szempontjából az EU-ban (lásd az 

ötletet). Ez tükröződik vissza azokban az ötletekben 

is, amelyek szerint az oktatás segítségével kell 

felvenni a harcot a nőgyilkosságok ellen (lásd az 

ötletet) és az antiszemitizmus ellen (lásd az ötletet). 

Az ötletek egyik altémája arra irányul, hogy meg kell 

reformálni az oktatási gyakorlatokat annak érdekében, 

hogy a gyerekekből aktív uniós polgárokká váló 

felnőtteket lehessen nevelni. Az EU-val kapcsolatos 

fent említett csereprogramok és oktatás mellett ez az 

altéma arról szóló ötleteket ölel fel, hogy ösztönözni 

kell-e a fiatal diákok aktív társadalmi részvételét az 

iskolákban (lásd az ötletet) vagy szükségesek-e az 

interkulturális készségek, például több idegennyelv-

tanulási gyakorlat (lásd az ötletet). Több 

rendezvényen is tanulmányoztak egy ehhez hasonló 

ötletet, amely a nyelvek sokféleségével, valamint 

azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a nyelvi 

sokféleség és a nyelvek médiában való megjelenése 

milyen szerepet tölthet be a tanulás 

megkönnyítésében és egy közös európai identitás 

kialakításában (lásd például ezt a rendezvényt). 

A hozzászólók egy csoportja felhívta a figyelmet arra, 

hogy újra kell gondolni a jelenlegi oktatási rendszert 

annak érdekében, hogy felkészítsük a fiatalokat a jövő 

világára. A hozzászólók megfelelőbb oktatásra 

szólítanak fel a közgazdaságtan és a pénzügyek (lásd 

az ötletet), valamint az éghajlatváltozás (lásd például 

az ötletet) területén, ideértve éghajlatváltozással 

foglalkozó európai testület létrehozását is (lásd az 

ötletet). Ezenkívül olyan mechanizmusok bevezetését 

szorgalmazzák, amelyek javítják a fiatalok STEM-

készségeit (természettudományok, technológia, 

műszaki tudományok és matematika), például a 

STEM-alapkészségek uniós szintű programja 

keretében (lásd az ötletet). Emellett, a „Digitális 

átállás” téma keretében felvetett ötletekhez hasonlóan 

a hozzászólók azt szeretnék, ha a fiatalok digitális 

jólléttel kapcsolatos képzésben részesülnének (lásd 

például ezt az ötletet). A digitális jóllét kérdése része 

annak az általánosabb felhívásnak is, amely a 

mentális egészség fokozottabb iskolai támogatására 

irányul (lásd az ötletet). 

A több résztvevő által is szorgalmazott időtálló oktatás 

azt jelentené, hogy az iskolai tantervek rugalmasak 

(lásd az ötletet), az iskolák pedig támogatást 

nyújtanak az olyan tanulói szervezeteknek és a 

tanulók olyan tevékenységeihez, amelyek elősegítik, 

hogy önálló felnőttekké váljanak (lásd az ötletet). 

Ebben az értelemben a civil társadalmi szervezetek 

iskolai befolyásának növelésére irányuló javaslat 

együtt járhat az iskoláknak ezzel a fokozottabb 

részvételt előirányozó koncepciójával (lásd az ötletet). 

Ehhez az állásponthoz kapcsolódik az az ötlet is, 

amely ösztönözné a sportolást és növelné az iskolai 

sportfoglalkozások számát (lásd az ötletet). Más 

résztvevők a tanárok értékelését javasolták, ideális 

esetben az Európai Unió által koordinált módon (lásd 

az ötletet). 

Az ötletek egy része a (szak)oktatásnak a munka 

világához történő igazításával foglalkozott (lásd 

például ezt az ötletet), illetve a vállalkozói készségek 

tanításának fontosságát szorgalmazza az oktatás 

keretében (lásd az ötletet). A platformra feltöltött 

néhány ötlet középpontjában az innováció és a 

vállalkozói készségek terén biztosított képzések (lásd 

például ezt az ötletet), valamint az informális tanulás 

jobb elismerésének szükségessége áll (lásd például 

ezt az ötletet). Ezzel összefüggésben egy másik 

javaslat a kötelező szakmai orientáció bevezetését 

szorgalmazza annak érdekében, hogy a tanulók 

tehetségét és érdeklődési körét már tanulmányaik 

korai szakaszában felmérjék (lásd az ötletet). 

Az otthonoktatás egy további olyan tématerület, amely 

az online oktatás világjárvány alatti elterjedését 

következtében merült fel. Az egyik résztvevő arra 

szólít fel, hogy az otthonoktatást minden uniós 

országban ismerjék el (lásd az ötletet). 

Egy másik résztvevő az összes uniós országban 

közös, egységesített záróvizsga kialakításának ötletét 

javasolta (lásd az ötletet). 

A foglalkoztatás 
bizonytalansága és 
munkanélküliség a 
fiatalok körében 

Az ifjúsági foglalkoztatás állandóan visszatérő téma a 

platformon, többek között azért is, mert szorosan 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
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kapcsolódik az oktatáshoz és képzéshez. Az oktatási 

programokat érintő ötletek közül több a 

foglalkoztathatósággal és a munkaerőpiaci átmenettel 

is foglalkozik (lásd például ezt az ötletet). Az ifjúsággal 

kapcsolatban azonban a munkanélküliség és a „nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 

részesülő” fiatalok (NEET-fiatalok) kérdését is 

kulcsfontosságúnak tartják a résztvevők, és néhány 

ezzel kapcsolatos ötletet széles körben támogattak 

(lásd például ezt az ötletet). A fiatalok bizonytalan 

foglalkoztatásának témáját több résztvevő is 

felvetette, akik arra szólítanak fel, hogy a bizonytalan 

munkakörülményeknek kitett fiatalok minőségi 

munkahelyek, méltányos díjazás és a szociális 

védelemhez való hozzáférés révén (lásd ezt az ötletet 

és ezt az ötletet) kapjanak támogatást. A bizonytalan 

foglalkoztatással kapcsolatban egy válaszadó arra 

kérte az EU-t, hogy szüntesse meg a nem fizetett 

szakmai gyakorlatokat (lásd az ötletet). Mások azt 

javasolták, hogy bővítsék ki a fiataloknak szóló 

bizonyos garanciák és a foglalkoztatási támogatási 

formák körét (lásd az ötletet), vagy alkalmazzanak 

adott esetben olyan minőségi előírásokat, amelyek 

kötelezőek lennének az uniós és a nemzeti 

helyreállítási tervek keretében létrehozott valamennyi 

munkahely tekintetében (lásd az ötletet). Néhány 

hozzászóló különös figyelmet fordított azokra a 

tagállamokra, például a földközi-tengeri tagállamokra, 

amelyeket jobban érint az ifjúsági munkanélküliség 

(lásd az ötletet). 

Egy litvániai rendezvény középpontjában azok a 

kihívások álltak, ideértve a munkanélküliséget is, 

amelyekkel a fiatalok a világjárványt követő 

időszakban szembesülni kényszerülnek. A 

rendezvény résztvevői arról vitáztak, hogy az Európai 

Tanács 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai 

menetrendje vajon teljes mértékben figyelembe veszi-

e a fiatalok sajátos problémáit (lásd a rendezvényt). 

   Európai örökség 

A hozzájárulások egy viszonylag kisebb csoportja az 

európai kultúra és örökség védelmét és 

megünneplését szorgalmazza, például egy kultúráért 

felelős uniós biztosi poszt (lásd az ötletet) 

bevezetésével, illetve ezek a hozzászólók úgy vélik, 

hogy általában többet kellene befektetni a közös uniós 

kulturális emlékezet megőrzésébe. Emellett érkeztek 

olyan javaslatok is, amelyek különösen a kisebbségi 

csoportok által gyakorolt hagyományok (lásd a 

rendezvényt), valamint a vallási kulturális örökség 

megőrzését szorgalmazták (lásd az ötletet). 

Egy ennél általánosabb javaslat a különböző uniós 

tagállamok könyvtáraival összekapcsolt virtuális 

könyvtár létrehozására vonatkozott, hogy a ritka 

könyvek és műalkotások szélesebb körben is 

elérhetővé váljanak az uniós polgárok számára (lásd 

az ötletet). 

Az oktatáshoz és a 
kultúrához való 
hozzáférés 

Az oktatáshoz való hozzáférés gyakran említett 

tématerület, amely kiterjed mind a hozzáférés terén 

mutatkozó egyenlőtlenségek különböző fajtáira, mind 

pedig az eltérő oktatási szintekre, különös tekintettel a 

felsőoktatásra. Bár az ezzel a témával kapcsolatos 

ötleteket nem övezte annyira élénk vita, több 

résztvevő is kedvezően fogadta azt a javaslatot, hogy 

az oktatáshoz való hozzáférés mindenki számára 

ingyenes legyen (lásd az ötletet). 

A hozzászólók különösen fontosnak tartják a 

középfokú és a felsőfokú oktatás közötti átmenetet. E 

tekintetben többen is felszólítottak arra, hogy a 

diákokat támogatni kell e kulcsfontosságú átmenet 

során (lásd például ezt az ötletet), többek között jobb 

egyetemi orientációs programok révén (lásd az 

ötletet). A felsőoktatáshoz való hozzáférés 

tekintetében egyes csoportok különösen hátrányos 

helyzetben vannak. Ennek kapcsán néhány 

hozzászóló arra szólított fel, hogy az etnikai 

kisebbségek és a fogyatékossággal élők kapjanak 

támogatást ahhoz, hogy felsőfokú tanulmányokat 

végezhessenek (lásd az ötletet). Más résztvevők úgy 

vélik, hogy az oktatáshoz való hozzáférést egyéb, 

például földrajzi vagy gazdasági tényezők is 

akadályozhatják. Ezek leküzdése érdekében számos 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
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résztvevő több forrás juttatását szorgalmazta az 

oktatás számára a vidéki területeken (lásd például ezt 

az ötletet), néhányan pedig az uniós finanszírozású 

szociális juttatások különböző típusainak bevezetését 

javasolták a diákok pénzügyi önállóságának 

biztosítása érdekében (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzáférésben megmutatkozó egyenlőtlenségek 

nemcsak a felsőoktatást érintik, hanem a kulturális 

létesítmények és múzeumok tekintetében is 

felmerülnek. Ezért az egyik résztvevő fontosnak 

tartaná, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élő 

személyek számára a múzeumokba való bejutást 

(lásd az ötletet). Ugyanez volt a tárgya a „We All Need 

Theatre” (Mindannyiunknak szüksége van színházra) 

elnevezésű kezdeményezésnek (lásd a rendezvényt), 

amely kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek 

színházakba való akadálymentes bejutásával 

foglalkozott. Egy másik javaslat egy uniós múzeumi 

bérlet bevezetésére irányult a múzeumok 

megfizethetőbbé tétele érdekében (lásd az ötletet). A 

különböző kulturális bérletek és utalványok 

bevezetése egy másik, több résztvevő által támogatott 

hasonló ötletben is felmerült (lásd például ezt az 

ötletet). Egy további ötlet átfogóan kívánta kezelni ezt 

a kérdést, és a kultúra állami finanszírozásának 

növelését javasolta, hogy ezáltal csökkenjen a kultúra 

magánforrásoktól való függősége (lásd az ötletet). 

Az egyik résztvevő a hátrányos helyzetű emberek 

egyik sajátos csoportjára, a volt fogvatartottakra hívta 

fel a figyelmet. Annak ellenére, hogy letöltötték 

büntetésüket, sok korábbi elítélt küzd azzal, hogy 

visszatagozódjon a mindennapi társadalmi életbe, ami 

növeli annak kockázatát, hogy visszaesővé váljanak. 

Ezért a börtönökben biztosított oktatás és képzés 

különösen fontos (lásd az ötletet). 

E kérdések fokozottabb tudatosításának egyik 

módjaként az egyik résztvevő egy európai szintű 

esélyegyenlőségi nap létrehozását szorgalmazta (lásd 

az ötletet). 

Kreatív és 
tudományos 
szakemberek 

Amint azt korábban említettük, a foglalkoztatás 

bizonytalansága – különösen a fiatalok körében – 

olyan kérdés volt, amelyre különösen nagy figyelem 

irányult a platformon. A kreatív ágazatot különösen is 

érinti a bizonytalan munka jelensége. 

A Covid19-világjárványnak a kulturális szakemberek 

és a kreatív közösségek munkakörülményeire 

gyakorolt hatása többeket komoly elgondolkodásra 

késztetett jogállásukat, valamint azt illetően, hogy az 

uniós intézmények milyen szerepet játszhatnának egy 

olyan jogi keret biztosításában, amely csökkentené az 

ágazatban uralkodó bizonytalan viszonyokat (lásd 

például ezt az ötletet). Az egyik résztvevő azt kérte az 

EU-tól, hogy nyújtson támogatást a kreatív ágazat 

számára a kreatív munkavállalók méltányos 

javadalmazásának biztosítása érdekében (lásd az 

ötletet). Egy másik javaslat szerint a Helyreállítási 

Alap forrásait a kulturális ágazat és különösen a 

könyvszakma finanszírozására kellene fordítani (lásd 

az ötletet), egy további hozzájárulás pedig kifejezetten 

a táncművészeti intézmények pénzügyi 

támogatásának növelését szorgalmazta (lásd az 

ötletet). 

A kulturális munkavállalók professzionalizálását élénk 

vita övezte számos különböző, Európa-szerte a 

kultúrával kapcsolatban szervezett rendezvényen 

(lásd például ezt a rendezvényt). Az egyik résztvevő 

azt javasolta, hogy az EU ismerje el a művészek 

jogállását, ami a kulturális cseréket is megkönnyítené 

(lásd az ötletet). 

Egyéb, a kreatív területekkel kapcsolatos ajánlások a 

helyi szinten működő szervezetek támogatására, 

illetve a nemzeti és regionális társfinanszírozás 

integrált rendszerének létrehozására irányultak, ami 

elősegítené a nemzetközi kulturális együttműködés 

fokozását (lásd például ezt az ötletet).  

A tudományos szakemberek és a kutatók szakmai 

kategóriáját is súlyosan érinti a bizonytalan 

foglalkoztatás. Az egyik ötlet arra irányul, hogy 

változtassák meg a kutatási támogatások 

odaítélésének módját, hogy az interszekcionális 

kutatások nagyobb eséllyel pályázhassanak (lásd az 

ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
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Inkluzivitás a 
sportban 

A sporttal kapcsolatos ötletek – különösen azok, 

amelyek magára a sportra vonatkoznak – valamivel 

ritkábban fordulnak elő a platformon. Ugyanakkor több 

résztvevő is érintette a sport témáját. 

Amint azt korábban is említettük, sok résztvevő 

támogatta egy európai sportcsapat ötletét, mások 

pedig több sporttevékenységet szorgalmaztak az 

iskolákban. Emellett a sport tématerülete gyakran más 

tématerületekkel, például az inkluzivitással 

összefüggésben is említésre került. Többen is 

megkérdőjelezték, hogy a sport elő tudja-e mozdítani 

az inkluzivitást (lásd például ezt az ötletet), és 

ötleteket javasoltak a sport inkluzívabbá tételére (lásd 

például ezt az ötletet). Az egyik hozzájárulás szerzője 

azt kérte, hogy az EU garantálja a nemek közötti 

egyenlőséget a sport területén, többek között egy erre 

a célra létrehozott európai hatóság révén (lásd az 

ötletet). Az Europa Press által szervezett találkozón a 

résztvevők arról vitáztak, hogy a sportdivat 

szexualizálja-e a nőket (lásd az ötletet és a 

rendezvényt). Egy másik hozzászóló az EU-ban 

létező, egyes országok esetében drága felsőoktatási 

tandíjrendszerek sokfélesége ellen kelt ki, méltányos 

egyetemi tandíjrendszert követelve (lásd az ötletet). 

A sporttal kapcsolatos további, gyakran említett 

aspektus, hogy a kevésbé felkapott sportok nem 

szerepelnek kellőképpen a köztudatban (lásd például 

ezt az ötletet). Egy ehhez kapcsolódó ötlet szerint az 

intézményeknek közbe kellene avatkozniuk a kevésbé 

elterjedt sportágak támogatása érdekében (lásd az 

ötletet). 

Egy németországi rendezvény résztvevői – akik 

többnyire sportklubok tagjai voltak – arról vitáztak, 

hogy a sport miként járulhat hozzá az 

éghajlatvédelemhez, és megosztották egymással 

bevált gyakorlataikat (lásd a rendezvényt).  

 

Új ötletek az elmúlt 
időszakban (2022. február 
21. – 2022. május 9.) 

A legutóbbi hozzászólásokban nem merült fel új 

téma vagy altéma.  

Ami az ötleteket illeti, számos javaslat kapcsolódik 

az időtálló oktatás témájához, például az iskolai 

tantervek korszerűsítéséhez (lásd például ezt az 

ötletet), vagy az eltérő oktatási rendszerek 

reformjához és harmonizációjához (lásd például ezt 

az ötletet). A hozzászólók a tanároknak szóló 

képzési programok kialakítását is javasolták, egy 

olaszországi rendezvény résztvevői pedig azt 

hangsúlyozták, hogy a tanárok számára képzést 

kell nyújtani az EU által kínált lehetőségekről (lásd 

az ötletet és a rendezvényt). Szóba került a 

mentális egészség témája is, és egy hozzászóló azt 

javasolta, hogy az iskolákban álljon rendelkezésre 

ingyenes pszichológiai támogatás (lásd ezt az 

ötletet). 

Egy másik gyakran megjelenő téma a közös uniós 

identitás előmozdításához kapcsolódik (lásd 

például ezt az ötletet). Amint arról korábban 

beszámoltunk, a hozzászólók úgy érzik, hogy a 

csereprogramok kulcsszerepet játszanak a 

sokszínűség előmozdításában és az emberek EU-

ba vetett bizalmának erősítésében (lásd ezt az 

ötletet). 

Számos ötlet kapcsolódott az EU-n belüli 

mobilitáshoz, a résztvevők pedig a csereprogramok 

kiterjesztését szorgalmazták (lásd például ezt az 

ötletet).  

A Europe Direct által Nápolyban szervezett ifjúsági 

vita számos ötletet generált az oktatás témájában, 

így például megfogalmazódott, hogy szükség van 

egy közös európai oktatási rendszer kialakítására, 

ebből a szempontból fontos mérföldkövet jelent a 

felsőoktatási képesítések tagországok közötti 

elismerése (lásd az ötletet). Egy másik javaslat 

szerint növelni kell a felsőoktatáshoz és a 

kultúrához való hozzáférést (lásd ezt az ötletet).  

Az ifjúság témájában a hozzájárulások a fiatalok 

foglalkoztatásának más témák alatt is tárgyalt 

kérdéseit vitatták meg. Emellett az egyik 

hozzájárulás szerzője szorgalmazza a fiatalok 

médiában betöltött szerepének megerősítését a 

méltányos képviselet és a kevésbé sztereotípiákat 

követő, negatív tudósítás érdekében (lásd ezt az 

ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084
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A sport- és szabadidős tevékenységek jelentőségét 

is számos résztvevő kiemelte, akik hangsúlyozták a 

sportoktatás, valamint az ehhez kapcsolódó 

páneurópai tevékenységek kulcsszerepét (lásd 

például a sportoktatásról szóló ötletet).  

Ritkábban említették a kreatív és a tudományos 

szakemberekkel kapcsolatos ötleteket, valamint a 

határokon átnyúló tudományos kutatás és 

együttműködés támogatását (lásd például ezt az 

ötletet). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455


 

© Kantar Public 2022 122 

25. ábra – Gondolattérkép az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témához, 1. rész 

Oktatás,

kultúra, 

Ifjúság

és sport
Időtálló 
oktatás

Integrálni a humán készségek elsajátítását

Integrálni a természettudományos, technológiai, 

mérnöki és matematikai készségek fejlesztését az 

oktatási rendszerbe

Integrálni az éghajlatváltozás témáját az 

oktatási rendszerbe

A közös 
európai 

identitás 
előmozdítása

Létrehozni több uniós médiaportált

Előmozdítani az európai történelemmel kapcsolatos 

ismereteket az uniós történelemmel foglalkozó 

iskolai tantárgy és tankönyv segítségével

Nyelvek: elfogadni egy közös nyelvet 

(angol/eszperantó) vagy támogatni a többnyelvűséget

Bevezetni egy európai munkaszüneti napot május 9-én

Minden 18 éves számára ingyenes DiscoverEU 

interrail igazolványt biztosítani az Unióban

Több Európán belüli, országok közötti sporteseményt szervezni

Közös európai sportcsapatokat indítani a nemzetközi versenyeken

Beruházni az oktatásba és az oktatási infrastruktúrába 

egy európai oktatási beruházási stratégián keresztül

Elsajátítani interkulturális készségeket és 

ösztönözni az aktív társadalmi részvételt 

Jobban összehangolni a (szak)oktatás és a munka világát  

Ösztönözni az idegennyelv-oktatást a kultúrák 

közötti párbeszéd előmozdítása érdekében

Előmozdítani a tagállamok határain átívelő barátságokat iskolai 

csereprogramok vagy ikerintézményi kapcsolatok révén

Egységesíteni a záróvizsgákat az uniós országokban

Rugalmasabbá tenni az iskolai tanterveket és 

bővíteni a tantárgyválasztékot

Megkönnyíteni az Európán belüli tanulási célú mobilitást 

egy uniós irányítású felsőoktatási online portál révén

Inkluzívabbá és hozzáférhetőbbé tenni az 

Erasmus-ösztöndíjat 

Megerősíteni az elismerésekről szóló Lisszaboni 

Egyezményt a görögországi szakmai és egyetemi 

mobilitás megkönnyítése érdekében

Elismerni a felsőfokú képesítéseket az uniós országokban 

Előmozdítani az Európán belüli tanulási célú mobilitást Unión 
belüli 

mobilitás

Újra bevenni az egyesült királyságbeli diákokat az 

Erasmus+ programba

Inkluzív oktatási módszereket alkalmazni és 

előmozdítani a sokszínűséget az oktatásban

Fokozni az oktatás digitalizációját

Rögzíteni és előmozdítani az egész életen át tartó 

tanuláshoz és képzéshez való jogot
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26. ábra – Gondolattérkép az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témához, 2. rész 

 

A foglalkoztatás 
bizonytalansága 

és munkanélküliség 
a fiatalok körében

Azonnali és konkrét intézkedéseket tenni a 

fiatalkori munkanélküliség ellen

Jobb munkafeltételeket biztosítani a 

fiatalok számára az EU-ban

Oktatás,

kultúra,

Ifjúság

és sport

Elismerni az informális tanulást

A felsőfokú 
oktatáshoz és a 
kultúrához való 

hozzáférés

Célzott orientációs programokkal támogatást nyújtani a 

középfokú oktatásból a felsőfokú oktatásba való átmenethez

Elismerni az informális tanulást

Tudatosítani az etnikai, fizikai és a társadalmi-

gazdasági egyenlőtlenségek szerepét a felsőfokú 

oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférésben

Akadálymentesebbé tenni a kulturális helyszíneket, 

például a színházakat a fogyatékosággal élők számára

Inkluzivitás 
a sportban

Népszerűsíteni a kevésbé 

közismert sportágakat

Fokozni az etnikumok és nemek 

közötti befogadást a sportban

A sport szerepe a befogadás 

előmozdításában

Képzési és oktatási lehetőséget biztosítani a fogvatartottak számára

Jogi keretet biztosítani a bizonytalanság 

csökkentésére a kulturális és kreatív 

ágazatban, valamint a tudományos életben

Professzionalizálni a kulturális szektor munkavállalóit

Fokozni a határokon átnyúló és nemzetközi 

kulturális együttműködést

Finanszírozást biztosítani a kutatáshoz, és 

módosítani a források szétosztásának módján

Kinevezni egy kultúráért felelős uniós biztost

Megünnepelni és értékelni az európai 

kultúrát és örökséget

Megőrizni a kisebbségek és vallási csoportok 

hagyományait és kulturális örökségét

Európai 
örökség

Kreatív és 
tudományos 

szakemberek

Támogatást biztosítani a kulturális ágazat 

számára a Helyreállítási Alapból 
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I. MELLÉKLET: A jelenleg 
leginkább támogatott és 
legtöbb hozzászólással 
rendelkező ötletek, témák 
szerint 
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A legtöbb hozzászólással rendelkező és a leginkább 
támogatott ötletek, témák szerint (2021. 04. 19. – 
2022. 05. 09.) 
 

Ez a melléklet a 2022. május 9-i állapot szerint témánkénti lebontásban mutatja be a leginkább támogatott és legtöbb 

hozzászólással rendelkező ötleteket, beleértve a magánszemélyek által tett javaslatokat, valamint a szervezetek által 

támogatott ötleteket. Tartalmazza az „Egyéb ötletek” téma alatt regisztrált ötleteket is; a jelentés többi részében az 

e téma keretébe tartozó ötletek a kilenc tematikus téma egyike alá – illetve a horizontális kérdések esetében több 

téma alá – vannak besorolva. E melléklet célja a platformon szereplő néhány ötlet körüli fokozott érdeklődésről, 

illetve vitáról szóló tájékoztatás. 

Megjegyzendő, hogy a támogatások hasonlóak a közösségi média „lájk/upvote” gombjaihoz. Jelzik, hogy a 

résztvevők érdeklődnek egy ötlet iránt vagy azt általánosan helyeslik, ugyanakkor nem adnak visszajelzést az ötlet 

ellenzéséről. Ezért a támogatások száma nem mutatja az ötlet általános támogatottságát, hanem csupán egyike 

azon számos szempontnak, amelyeket a platformon megjelenő hozzájárulások elemzése során figyelembe kell 

venni. A hozzászólások többféle visszajelzést nyújthatnak, a semlegestől az egyetértésig vagy a határozott 

ellenzésig. A platformon közzétett hozzájárulások elemzésével kapcsolatos további háttérinformációkért lásd a II. 

mellékletet. 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem 

Ötlet: Igazságos átmenet (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 477 

Hozzászólások: 19 

Ötlet: Az atomenergia 
előmozdítása azokban az 
esetekben, amikor a megújuló 
energia nem használható fel 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 120 

Hozzászólások: 162 

Ötlet: A fosszilis tüzelőanyagok 
támogatásának teljes 
megszüntetése (fordítás) (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 326 

Hozzászólások: 28 

Ötlet: A természet, a környezet, 
a biológiai sokféleség és az 
emberek fokozott védelme az 
európai ipari szélerőművek 
fejlesztése során (lásd az ötletet) 

Támogatások: 36 

Hozzászólások: 96 

Ötlet: Az európai vasúti hálózat 
hozzáférhetőbbé, illetve az EU-
n belüli egyéb összeköttetések 
felváltására alkalmassá tétele 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 240 

Ötlet: Az atomenergia a zöld 
átállás középpontjában (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 37 

Hozzászólások: 79 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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Hozzászólások: 35 

Ötlet: Európai vonatkereső 
alkalmazás (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 203 

Hozzászólások: 63 

 

Ötlet: A környezetszennyezés 
csökkentése 
bevándorláspolitikával (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 8 

Hozzászólások: 74 

 

Ötlet: Az élőcsali-halászat 
tilalma az EU-n belül (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 177 

Hozzászólások: 23 

 

Ötlet: Európai vonatkereső 
alkalmazás (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 203 

Hozzászólások: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Egészségügy Ötlet: Tudományintenzív, 
egészséges hosszú élettartamú 
technológiák: fejlesztés és 
hozzáférés (lásd az ötletet) 

Támogatások: 603 

Megjegyzések:83 

 

Ötlet: A nyári időszámítás 
megszüntetése: A 
csillagászatilag helyes idő 
alkalmazása és opcionálisan a 
nyitvatartási idő egy órával 
előbbre hozatala (lásd az ötletet) 

Támogatások: 41 

Hozzászólások: 131 

 

Ötlet: Egyenlő hozzáférés a 
megfizethető és magas 
színvonalú, többek között 
egészségügyi 
közszolgáltatásokhoz (lásd az 
ötletet)  

Támogatások: 462 

Hozzászólások: 17 

 

Ötlet: Tudományintenzív, 
egészséges hosszú élettartamú 
technológiák: fejlesztés és 
hozzáférés (lásd az ötletet) 

Támogatások: 603 

Megjegyzések:83 

 

Ötlet: A myalgiás 
encephalomyelitis/krónikus 
fáradtság szindróma (ME/CFS) 
kutatása (lásd az ötletet) 

Támogatások:217 

Hozzászólások: 5 

 

Ötlet: Hatékonyabb 
segítségnyújtás, köszönhetően 
a közös nyelvnek: az 
eszperantónak (lásd az ötletet) 

Támogatások: 43 

Hozzászólások: 36 

 

Ötlet: Középpontban az 
öregedés elleni küzdelemmel 
és a hosszú élettartammal 
kapcsolatos kutatás (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 168 

Hozzászólások: 32 

 

Ötlet: Többnyelvűség a 
kórházban: A nemzetközi 
eszperantó nyelven képzett 
egészségügyi személyzet 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 22 

Hozzászólások: 35 

 

Ötlet: A Szerződés módosítása 
az EU egészségügyi 
hatáskörének megerősítése 
érdekében (lásd az ötletet) 

Támogatások: 117 

Hozzászólások: 7 

 

Ötlet: Középpontban az 

öregedés elleni küzdelemmel 

és a hosszú élettartammal 

kapcsolatos kutatás (lásd az 

ötletet) 

Támogatások: 168 

Hozzászólások: 32 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás 

Ötlet: Uniós költségvetés az 
európaiak szolgálatában: a 
költségvetési unió (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 581 

Hozzászólások: 33 

 

Ötlet: Feltétel nélküli 
alapjövedelem az egész EU-
ban, amely mindenki számára 
biztosítja a megélhetést és a 
társadalmi életben való 
részvétel lehetőségét (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 319 

Hozzászólások: 127 

 

Ötlet: Új uniós gazdasági 
modell és kormányzás (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 561 

Hozzászólások: 34 

 

Ötlet: Mennyi pénzt takarítana 
meg az eszperantó az Európai 
Unió számára? (lásd az ötletet) 

Támogatások: 79 

Hozzászólások: 85 

 

Ötlet: A szociális jogok európai 
pillére a szociális 
piacgazdaságért (lásd az ötletet) 

Támogatások: 557 

Hozzászólások: 37 

 

Ötlet: Feltétel nélküli 
alapjövedelem (fordítás) (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 77 

Hozzászólások: 83 

 

Ötlet: Megújított európai 
társadalmi szerződés a 
méltányos helyreállítás 
érdekében (lásd az ötletet) 

Támogatások: 528 

Hozzászólások: 32 

 

Ötlet: Szociális jegyzőkönyv a 
Szerződésekhez a bérek és 
feltételek dömpingjének 
megszüntetésére (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 329 

Hozzászólások: 66 

 

Ötlet: Szociális jegyzőkönyv a 
Szerződésekhez a bérek és 
feltételek dömpingjének 
megszüntetésére (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 329 

Hozzászólások: 66 

 

Ötlet: Az adóparadicsomok 
elleni küzdelem megkezdése az 
EU-n belül és kívül (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 269 

Hozzászólások: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Az EU a világban Ötlet: Az Európai 
Szakszervezetek 
Szövetségének felhívása az 
uniós kereskedelem- és 
beruházáspolitika reformjára és 
a globális multilateralizmus 
újraindítására (lásd az ötletet) 

Támogatások: 463 

Hozzászólások: 17 

 

Ötlet: Az európai hadsereg 
létrehozása (lásd az ötletet) 

Támogatások: 441 

Hozzászólások:  204 

 

Ötlet: Az európai hadsereg 
létrehozása (lásd az ötletet) 

Támogatások: 441 

Hozzászólások: 204 

 

Ötlet: Az „Európai Unió – Hírek” 
internetes portál eszperantó 
nyelven (mint nemzetközi 
közvetítőnyelven) is nyújtson 
tájékoztatást (lásd az ötletet) 

Támogatások: 40 

Hozzászólások: 64 

 

Ötlet: Egységes fellépés: az EU, 
mint globális szereplő (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 301 

Hozzászólások: 25 

 

Ötlet: Európa egyesítése: az EU 
további bővítése (lásd az ötletet) 

Támogatások: 230 

Hozzászólások: 61 

 

Ötlet: Egyhangúság helyett 
abszolút többségen alapuló 
uniós szintű külpolitika (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 258 

Hozzászólások: 51 

 

Ötlet: Egyhangúság helyett 
abszolút többségen alapuló 
uniós szintű külpolitika (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 258 

Hozzászólások: 51 

 

Európa egyesítése: az EU 
további bővítése (lásd az ötletet) 

Támogatások: 230 

Hozzászólások: 61 

 

Ötlet: A tagállamok fegyveres 
erőinek európai szintű 
összevonása (lásd az ötletet) 

Támogatások: 22 

Hozzászólások: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Értékek és jogok, jogállamiság, 
biztonság 

Ötlet: 10 millió ember hangja: a 
katalán hivatalos nyelvvé tétele 
az EU-ban (lásd az ötletet) 

Támogatások: 923 

Hozzászólások: 119 

 

Ötlet: A kiszolgáltatott emberi 
élet védelme: európai érték 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 244 

Hozzászólások: 190 

 

Ötlet: A kettős mérce 
megszüntetése a demokrácia 
és a jogállamiság védelme 
terén (lásd az ötletet) 

Támogatások: 628 

Hozzászólások: 48 

 

Ötlet: Közös európai hadsereg 
létrehozása (lásd az ötletet) 

Támogatások: 68 

Hozzászólások: 183 

 

Ötlet: Az emberi jogi eszközök 
megerősített 
végrehajthatósága (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 480 

Hozzászólások: 14 

 

Ötlet: Down-szindróma: Többet 
akarunk... (lásd az ötletet) 

Támogatások: 82 

Hozzászólások: 142 

 

Ötlet: Nemek közötti 
egyenlőség (lásd az ötletet) 

Támogatások: 468 

Hozzászólások: 21 

 

Ötlet: Alapvető értékeink 
védelme: a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető 
jogokkal foglalkozó 
mechanizmus (lásd az ötletet) 

Támogatások: 257 

Hozzászólások: 116 

 

Ötlet: Alapvető értékeink 
védelme: a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető 
jogokkal foglalkozó 
mechanizmus (lásd az ötletet) 

Támogatások: 257 

Hozzászólások: 116 

 

Ötlet: Az eszperantó nyelv 
elismerése az uniós polgárok 
egyik kulturális nyelveként (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 223 

Hozzászólások: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Digitális átállás Ötlet: Méltányos digitalizáció 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 494 

Hozzászólások: 43 

 

Ötlet: EU–CAP = az európai 
polgárok információs 
platformja (lásd az ötletet) 

Támogatások: 1 

Hozzászólások: 81 

 

Ötlet: Nyílt forráskódú 
szoftverek és hardverek állami 
támogatása (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 153 

Hozzászólások: 9 

 

Ötlet: A kriptovaluták tilalma 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 14 

Hozzászólások: 53 

 

Ötlet: Az etikus mesterséges 
intelligencia felé: a vita 
ösztönzése és az 
egyenlőtlenségek 
kiküszöbölése (lásd az ötletet) 

Támogatások: 125 

Hozzászólások: 6 

 

Ötlet: Olyan rádió- és 
televízióműsorok 
népszerűsítése, amelyek egy 
digitális terjesztési csatornán 
(DAB+ vagy DVB-T2) keresztül 
eszperantó nyelven (mint 
nemzetközi közvetítő nyelven) 
is tájékoztatnak (lásd az ötletet) 

Támogatások: 26 

Hozzászólások: 47 

 

Ötlet: Európai csipgyártás 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 120 

Hozzászólások: 34 

 

Ötlet: A nyílt forráskódú 
szoftverek karbantartóinak 
egyetemes alapjövedelme (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 59 

Hozzászólások: 43 

 

Ötlet: Általános adatvédelmi 
rendelet: A személyes adatok 
gyűjtésének megtagadása 
legyen legalább olyan 
egyszerű, mint az 
engedélyezéseJóváhagyások: 
105 Megjegyzések: 5 

Ötlet: Méltányos digitalizáció 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 494 

Hozzászólások: 43 

 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838


 

 
© Kantar Public 2022 132 

 

Európai demokrácia Ötlet: Az önrendelkezési jogra 
irányuló vitarendezési 
mechanizmus (lásd az ötletet) 

Támogatások: 1 009 

Hozzászólások: 211 

 

Ötlet: Az önrendelkezési jogra 
irányuló vitarendezési 
mechanizmus (lásd az ötletet) 

Támogatások: 1 009 

Hozzászólások: 211 

 

Ötlet: Együtt erősebbek 
vagyunk: a demokratikus 
európai föderáció (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 946 

Hozzászólások: 184 

 

Ötlet: Közös európai nyelvre 
van szükségünk (lásd az ötletet) 

Támogatások: 121 

Hozzászólások: 191 

 

Ötlet: A tanácsi vétójog 
eltörlése (A konferencia 
képviselőihez intézett petíció) 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 784 

Hozzászólások: 88 

 

Ötlet: Együtt erősebbek 
vagyunk: a demokratikus 
európai föderáció (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 946 

Hozzászólások: 184 

 

Ötlet: Reformtervezet a 
polgárokon alapuló európai 
demokráciáért (lásd az ötletet) 

Támogatások: 613 

Hozzászólások: 62 

 

Ötlet: Az Európai Unió 
elnökének közvetlen 
megválasztása (lásd az ötletet) 

Támogatások: 222 

Hozzászólások: 114 

 

Ötlet: Nincs igazi európai 
demokrácia autonóm uniós 
fiskális hatáskör nélkül 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 588 

Hozzászólások: 38 

Ötlet: Jobb nyelvi készségek – 
jobb demokrácia. Az angol és 
az eszperantó révén! (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 180 

Hozzászólások: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Migráció Ötlet: A jogok tiszteletben 
tartásán és az egyenlő 
bánásmódon alapuló közös 
migrációs és menekültügyi 
politika (lásd az ötletet) 

Támogatások: 484 

Hozzászólások: 56 

 

Ötlet: Ne legyen több 
bevándorlás a nem európai, 
illetve nem első világbeli 
országokból (lásd az ötletet) 

Támogatások: 135 

Hozzászólások: 139 

 

Ötlet: Ne legyen több 
bevándorlás a nem európai, 
illetve nem első világbeli 
országokból (lásd az ötletet) 

Támogatások: 135 

Hozzászólások: 139 

 

Ötlet: A jogosulatlan 
menedékkérők/migránsok 
kiutasítása (fordítás) (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 45 

Hozzászólások: 91 

 

Ötlet: Emberiesség határok 
nélkül: egységes bevándorlási 
politika (lásd az ötletet) 

Támogatások: 90 

Hozzászólások: 12 

 

Ötlet: Migráció és integráció 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 76 

Hozzászólások: 71 

 

Ötlet: Kiutasítás az EU-ból 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 90 

Hozzászólások: 40 

 

Ötlet: A nemzeti nyelv oktatása 
az eszperantón keresztül: az 
ötletet megvalósító 
szervezetek támogatása 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 28 

Hozzászólások: 59 

 

Ötlet: Migráció és integráció 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 77 

Hozzászólások: 71 

 

Ötlet: A jogok tiszteletben 
tartásán és az egyenlő 
bánásmódon alapuló közös 
migrációs és menekültügyi 
politika (lásd az ötletet) 

Támogatások: 484 

Hozzászólások: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport 

Ötlet: Jobb nyelvtanulásra van 
szükség az EU-ban (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 729 

Hozzászólások: 157 

 

Ötlet: Jobb nyelvtanulásra van 
szükség az EU-ban (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 729 

Hozzászólások: 157 

 

Ötlet: Ifjúság. Az EU nem 
finanszírozhatja a 
kiszolgáltatottságot (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 477 

Hozzászólások: 20 

 

Ötlet: Boldogabb nyelvtanulók, 
sikeresebb nyelvoktatók 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 141 

Hozzászólások: 98 

 

Ötlet: Európában mindenki 
számára legyen valóság az 
egész életen át tartó tanulás és 
a képzéshez való jog (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 466 

Hozzászólások: 21 

 

Ötlet: Nyelvoktatás Európában 
(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 184 

Hozzászólások: 83 

 

Ötlet: Eszperantó óra európai 
uniós iskolásoknak (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 238 

Hozzászólások: 62 

 

Ötlet: Eszperantó óra európai 
uniós iskolásoknak (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 235 

Hozzászólások: 62 

Ötlet: Készítette az európai 
közszolgálati műsorszolgáltató 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 195 

Hozzászólások: 54 

 

Ötlet: Eszperantó – a 
nemzetközi közvetítőnyelv (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 111 

Hozzászólások: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 
rendelkező 

Egyéb ötletek Ötlet: Az európai 
szuverenitásért. A szükséges 
reformok (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 508 

Hozzászólások: 26 

Ötlet: Az eszperantó: a könnyen 
elsajátíthatónak tervezett közös 
semleges nyelv, az 
egységesebb Európai Unió 
eszköze (lásd az ötletet) 

Támogatások: 261 

Hozzászólások: 233 

Ötlet: Az eszperantó nyelv 
hivatalos elismerése az uniós 
polgárok egyik nyelveként (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 325 

Hozzászólások: 138 

Ötlet: Az eszperantó nyelv 
hivatalos elismerése az uniós 
polgárok egyik nyelveként (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 325 

Hozzászólások: 138 

Ötlet: Az eszperantó: a könnyen 
elsajátíthatónak tervezett közös 
semleges nyelv, az 
egységesebb Európai Unió 
eszköze (lásd az ötletet) 

Támogatások: 261 

Hozzászólások: 233 

Ötlet: Az európai zászló 
köszöntése (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 1 

Hozzászólások: 120 

 

Ötlet: Cselekvési terv az 
állatmentes tudományra való 
áttéréshez (lásd az ötletet) 

Támogatások: 236 

Hozzászólások: 23 

 

Ötlet: Európai Unió – 
Szövetségi állam (fordítás) (lásd 
az ötletet) 

Támogatások: 126 

Hozzászólások: 82 

 

Ötlet: Az állatok szenvedésének 
megszüntetése a kedvtelésből 
tartott egzotikus állatok 
kereskedelmében egy pozitív 
jegyzék segítségével (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 228 

Hozzászólások: 8 

 

Ötlet: Közös európai nyelv 
bevezetése (fordítás) (lásd az 
ötletet) 

Támogatások: 75 

Hozzászólások: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Az e jelentésben foglalt elemzéshez használt 

mérőszámok egy élő platformról származnak, ahol az 

adatokat folyamatosan moderálják és frissítik, még a 

kutatócsoport adatelemzésének időszaka alatt is. Ez 

kisebb eltérésekhez vezethet a számadatok 

tekintetében. 

A mennyiségi elemzéshez használt fő mérőszámok 

a következők: 

 A hozzászólók – magánszemélyek vagy 

szervezetek képviselői – által feltöltött 

ötletekre vonatkozó számadatok. A 

számadatok az összesen vagy a különböző 

témákon belül feltöltött ötletek számát jelentik. 

 A támogatásokra vonatkozó számadatok: a 

támogatások hasonlóak a közösségi média 

„lájk/upvote” gombjaihoz. Segítenek jelezni, 

hogy a résztvevők érdeklődnek egy ötlet iránt 

vagy általánosan helyeslik, ugyanakkor nem 

adnak visszajelzést az ötlet ellenzéséről. 

Ezért a támogatások száma önmagában nem 

mutatja az ötlet általános támogatottságát, 

hanem csupán egyike azon számos 

szempontnak, amelyeket a platformon 

megjelenő hozzájárulások elemzése során 

figyelembe vesznek. A számadatok a 

támogatások számát jelentik – 

összességében, a különböző témákon belül, 

illetve egy adott ötlethez kapcsolódva (az 

II. MELLÉKLET: 
Módszertan 
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ötleteknek a támogatások száma szerinti 

sorrendbe rendezésére is szolgálnak). 

 A résztvevők hozzászólásaira vonatkozó 

számadatok: az elemzés kiterjed a résztvevők 

által egymás ötleteivel kapcsolatban tett 

hozzászólások mennyiségére is, mivel ezek 

jelzik az ötletek iránti aktív elkötelezettség 

szintjét. Tartalmukat tekintve a hozzászólások 

többféle visszajelzést nyújthatnak, a 

semlegestől az egyetértésig vagy határozott 

ellenzésig. Ezt a minőségi elemzésben 

mutatjuk be (lásd alább). A számadatok a 

hozzászólások számát jelentik – 

összességében, a különböző témákon belül, 

illetve egy adott ötlethez kapcsolódva (az 

ötleteknek a hozzászólások száma szerinti 

sorrendbe rendezésére is szolgálnak). 

 A rendezvényekre vonatkozó számadatok: a 

hozzászólók rendezvényeket szervezhetnek 

a platformon és feltölthetik a rendezvényekről 

szóló jelentéseket. A számadatok az 

összesen vagy a különböző témákon belül 

feltöltött rendezvények számát jelentik. 

 Szociodemográfiai adatok (anonimizált): A 

hozzászólókat a platformon való aktivitás előtt 

arra kérik, hogy adjanak információt a 

lakóhelyük szerinti országról, a 

végzettségükről, a korukról, a nemükről és a 

foglalkoztatási helyzetükről. Az adatokat 

anonim módon kezelik. Mivel ezeket az 

információkat önkéntesen osztják meg (a 

résztvevők mintegy 70,5 %-a nyújt ilyen 

információkat), a résztvevők profiljába való 

betekintés korlátozott. Különösen 

valószínűtlen, hogy a válaszadók információt 

szolgáltassanak a foglalkozásukról, az iskolai 

végzettségükről és a lakóhelyük szerinti 

országról. Szervezetek esetében csak a 

székhely szerinti ország adható meg. 

A jelentésben elsősorban az ötleteken, 

hozzászólásokon és a rendezvényekről szóló 

jelentéseken alapuló minőségi elemzésre 

összpontosítottunk, hogy áttekintést nyújtsunk a 

platform tartalmáról. Az előre meghatározott témákon 

belül tématerületeket és altémákat jelöltünk meg. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kutatócsoport 

minden egyes témán belül elvégezte a javasolt 

ötletek, valamint a lezajlott rendezvényekről szóló 

jelentések manuális szövegszerű elemzését és 

klaszterezését. E munka támogatása érdekében a 

platformon keresztül elérhető tartalmakat egy arra 

használt automatizált szövegelemzési rendszer 

dolgozta fel, hogy segítsék az elemzőket a nagy 

mennyiségű bevitt szöveg megértésében. E rendszer 

lehetővé tette a különböző nyelvű hozzájárulások 

csoportosítását (klaszterezését), és a hasonló 

tartalmakra való rákeresést az egész platformon, 

valamennyi nyelven. Az elemzők a szövegelemzési 

rendszert használják a többnyelvű tartalomelemzés 

megkönnyítésére, valamint arra, hogy 

kényelmesebben azonosítsák a hasonló ötletek 

többszörös előfordulását a különböző 

hozzájárulásokban. Ez segíti egy meghatározott téma 

vagy altéma előfordulási gyakoriságának felmérését. 

A szövegelemző rendszer csak a platformon keresztül 

benyújtott tartalmat értékeli. Ez magában foglalja a 

szociodemográfiai adatok összeállításához használt 

szociodemográfiai kérdőívre adott álnevesített 

válaszokat, valamint a platformon benyújtott egyéb 

tartalmakat: ötleteket, megjegyzéseket és 

jóváhagyásokat, beleértve a kapcsolódó 

metaadatokat, például a bevitel időpontját. Ezt 

követően a kutatócsoport végigolvasta a kiválasztott 

klaszteren belüli ötleteket, valamint a rendezvények 

leírását és a róluk szóló jelentéseket, hogy 

összefoglalja a közös tématerületeket és esetleges 

altémákat, figyelmet fordítva a változatokra és a 

kommentszekcióban jelzett esetleges vitatott pontokra 

is. A témára vagy altémára vonatkozó, erősen vagy 

gyakran támogatott ötletekre is hivatkoznak. Az 

azonosított témákat és altémákat az elemző által a 

szövegelemzési rendszer segítségével értékelt 

előfordulási gyakoriság szerinti sorrendben mutatjuk 

be. 

E minőségi megközelítés végső célja nemcsak az, 

hogy kigyűjtsük azokat a tématerületeket vagy 

ötleteket, amelyek a platformon leginkább felkeltették 

a figyelmet, hanem az is, hogy megállapítsuk, 

mennyire széles körűek és sokszínűek az egy témába 

tartozó ötletek. Amennyiben a platformon benyújtott 

több ötlet gyakorlatilag ugyanazt az ötletet vagy 

altémát fogalmazza meg, az összefoglalóban ezt 
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„ismétlődő” vagy „kiemelkedő” ötlet vagy altéma 

minőségi megjelöléssel jeleztük. 

Az összefoglalók szemléltető ötletekre vagy 

rendezvényekre mutató linkeket is tartalmaznak, 

amelyek egy konkrét javaslatot írnak le, vagy jól 

összefoglalják az adott tématerülethez vagy 

altémához általánosan kapcsolódó érveket. 

A rendezvények elemzése során a kutatócsoport 

azokra a lezárt rendezvényekre összpontosított, 

amelyekről elkészült a jelentés. Különös figyelmet 

szenteltek a nagyobb részvételen alapuló vitáknak 

helyet adó konzultációs rendezvényeknek, amelyeken 

hallható volt azon polgárok hangja és véleménye is, 

akik egyébként nem kerültek volna kapcsolatba a 

digitális platformmal. 

A téma tématerületekre és altémákra vagy ötletekre 

bontását a gondolattérkép vizuálisan is bemutatja. 

 


