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„Éghajlatváltozás és környezetvédelem” 

 

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

CÉLKITŰZÉS: Biztonságos, fenntartható, igazságos, felelősségteljes és megfizethető élelmiszer-

termelés, tiszteletben tartva a fenntarthatósági elveket, a környezetet, a biológiai sokféleséget és az 

ökoszisztémákat, biztosítva ugyanakkor az élelmezésbiztonságot: 

Intézkedések: 

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

2. A támogatások átirányítása az egyértelmű környezetvédelmi előírásoknak megfelelő és a globális 

éghajlat-politikai célok eléréséhez hozzájáruló biogazdálkodásra és fenntartható 

mezőgazdaságra, és az erre irányuló ösztönzők megerősítése (3. vitacsoport – 1., 12. ajánlás). 

3. A körforgásos gazdaság elveinek alkalmazása a mezőgazdaságban és az élelmiszer-pazarlás elleni 

intézkedések előmozdítása (vita a munkacsoportban, többnyelvű digitális platform). 

4. A meglévő célokkal összhangban a vegyi növényvédő szerek és műtrágyák használatának jelentős 

csökkentése, ugyanakkor az élelmezésbiztonság további biztosítása, valamint a fenntarthatóbb és 

természetes alapú alternatívák kifejlesztésére irányuló kutatás támogatása (3. vitacsoport – 10. 

ajánlás, vita a munkacsoportban). 

5. A szén-dioxid-eltávolítás megbízható, szilárd és átlátható szén-dioxid-elszámoláson alapuló 

tanúsításának bevezetése (plenáris vita). 

6. Több kutatás és innováció, többek között a fenntartható termelést, a növények ellenálló 

képességét és a precíziós gazdálkodást szolgáló technológiai megoldások terén, valamint több 

kommunikáció, tanácsadói rendszer és képzés a mezőgazdasági termelők számára (3. vitacsoport 

–10. ajánlás, vita a munkacsoportban, plenáris vita). 

7. A szociális dömping felszámolása és jó minőségű, magas színvonalú biztonsági, egészségügyi és 

munkakörülményekkel rendelkező munkahelyekre való igazságos és zöld átállás előmozdítása a 

mezőgazdasági ágazatban (vita a munkacsoportban). 

8. Olyan szempontokkal való foglalkozás, mint a műanyagok mezőgazdasági fóliák formájában való 

felhasználása és a mezőgazdasági vízfogyasztás csökkentésének módjai (többnyelvű digitális 

platform). 

9. Célzott tenyésztés és hústermelés, különös tekintettel az állatjólétre és a fenntarthatóságra, olyan 
intézkedések alkalmazásával, mint az egyértelmű címkézés, az állattenyésztésre és -szállításra 
vonatkozó magas színvonalú és közös normák, a tenyésztés és a takarmányozás közötti kapcsolat 
megerősítése (3. vitacsoport – 16. és 30. ajánlás). 
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2. Javaslat: mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, biológiai sokféleség és ökoszisztémák, szennyezés 

CÉLKITŰZÉS: A biológiai sokféleség és a táj és az óceánok védelme és helyreállítása, valamint a 

szennyezés felszámolása 

Intézkedések: 

1. Védett területek létrehozása, helyreállítása, jobb kezelése és kiterjesztése – a biológiai 

sokféleség megőrzése érdekében (francia ajánlás, 3. vitacsoport –11. ajánlás). 

2. A szennyezés kezelésére szolgáló kényszerítési és jutalmazási rendszer létrehozása, amelyet az 

adózási intézkedésekbe is be kell építeni, a tudatosság növelésével és ösztönzőkkel kombinálva (3. 

vitacsoport – 32. ajánlás, francia ajánlás, plenáris vita). 

3. Az önkormányzatok szerepének növelése a várostervezésben és a kék-zöld infrastruktúrát 

támogató új épületek építésében, a további talajfedés elkerülése és megszüntetése, valamint új 

építkezések esetén kötelező zöldterületek és városi erdők létesítése a biológiai sokféleség 

előmozdítása érdekében (3. vitacsoport – 5. ajánlás, 1. vitacsoport – 18. ajánlás, francia ajánlás). 

4. A rovarok, különösen az őshonos és beporzó rovarok védelme, többek között az invazív fajok 

elleni védelem és a hatályos szabályozás jobb végrehajtása révén (1. vitacsoport – 18. ajánlás).   

5. Az újraerdősítés és az erdősítés támogatása, beleértve az erdőtüzekben elpusztult erdőket is, 

valamint a fa egyéb anyagok helyettesítésére való jobb felhasználásának támogatása. 

Kötelező nemzeti célok meghatározása az EU tagállamaiban az őshonos fák és a helyi 

növényvilág újraerdősítésére vonatkozóan, figyelembe véve a különböző nemzeti helyzeteket 

és sajátosságokat (3. vitacsoport – 14. ajánlás, 1. vitacsoport – 18. ajánlás). 

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

7. A vízforrások védelme és a folyók és az óceánok szennyezése elleni küzdelem, többek között 

a mikroműanyag-szennyezés kutatásával és leküzdésével, valamint a környezetbarát hajózás 

előmozdítása az elérhető legjobb technológiák alkalmazásával és az alternatív tengeri 

üzemanyagok és technológiák uniós kutatásának és finanszírozásának létrehozásával 

(többnyelvű digitális platform, vita a munkacsoportban). 

8. A fényszennyezés csökkentése (WG-vita). 

 

 

3. Javaslat: éghajlatváltozás, energia, közlekedés 

CÉLKITŰZÉS: Az európai energiabiztonság fokozása és az EU energiafüggetlenségének megerősítése az 

igazságos átállás biztosítása mellett, valamint elegendő, megfizethető és fenntartható energia 

biztosítása az európaiak számára. Az éghajlatváltozás kezelése, amelynek keretében az EU globális 

vezető szerepet tölt be a fenntartható energiapolitikában, és a globális éghajlat-politikai célok 

tiszteletben tartása: 

Intézkedések: 

1. A zöld átmenet megvalósítása és lehetőség szerinti felgyorsítása, különösen a megújuló energiába 

történő több beruházás révén, a külső energiafüggőség csökkentése érdekében, elismerve a helyi 

és regionális hatóságok szerepét is a zöld átmenetben (WG-vita). 
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2. Az energiapolitikán belül az összes harmadik országbeli energiaszolgáltató geopolitikai és 

biztonsági következményeinek figyelembevétele, beleértve az emberi jogokat, az ökológiai 

szempontokat, valamint a jó kormányzást és a jogállamiságot is (WG-vita). 

3. Az olaj- és gázimporttól való függőség csökkentése energiahatékonysági projektek, megfizethető 

tömegközlekedés, a nagy sebességű vasúti és árufuvarozási hálózat támogatása, valamint a tiszta 

és megújuló energia biztosításának kiterjesztése révén (4. vitacsoport – 2. ajánlás, 1. vitacsoport 

– 10. ajánlás, francia, német ajánlások). 

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

5. Beruházás a megújuló technológiákba, például a zöld hidrogén hatékony felhasználásába, 

különösen a nehezen villamosítható ágazatokban (3. vitacsoport – 31. ajánlás, vita a 

munkacsoportban). 

6. Beruházás új, környezetbarát energiaforrások és -tárolási módok feltárásába, és amíg 

kézzelfogható megoldást nem találnak, további beruházások a jelenleg létező optimális 

energiatermelési és -tárolási megoldásokba (3. vitacsoport – 9. és 31. ajánlás). 

7. A szén-dioxid-szűrők kötelezővé tétele a szénerőművek számára és pénzügyi támogatás nyújtása 

azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek pénzügyi forrásokkal a szén-dioxid-szűrők 

bevezetéséhez (3. vitacsoport – 29. ajánlás). 

8. Igazságos átmenet biztosítása az átállás és a további kutatás megfelelő finanszírozása révén, az 

adórendszer reformja révén (tisztességesebb adózással és adócsalás elleni intézkedésekkel), 

valamint inkluzív kormányzási megközelítéssel a szakpolitikai döntéshozatal minden szintjén (pl. 

átképzésre/készségfejlesztésre irányuló ambiciózus intézkedések, erős szociális védelem, 

közszolgáltatások fenntartása, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályok védelme) 

(plenáris vita, vita a munkacsoportban, többnyelvű digitális platform). 

9. Éghajlatbarát technológiákra és innovációra irányuló beruházási csomag bevezetése, amelyet 

éghajlatváltozással kapcsolatos importvámokból és éghajlatváltozással kapcsolatos szén-dioxid-

kiigazítási illetékekből kell finanszírozni (német ajánlás). 

10. Az átmeneti időszakot követően a fosszilis tüzelőanyagokat nem szabad támogatni, és nem szabad 

finanszírozást biztosítani a hagyományos gázinfrastruktúra számára (vita a munkacsoportban).  

11. Az EU vezető szerepének növelése, valamint nagyobb szerep és felelősség vállalása az ambiciózus 

éghajlat-politikai fellépés, az igazságos átmenet, valamint a veszteségek és károk kezeléséhez 

nyújtott támogatás előmozdítása érdekében nemzetközi keretben, amelynek középpontjában az 

Egyesült Nemzetek Szervezete áll (holland ajánlás, vita a munkacsoportban). 

 

 

4. Javaslat: éghajlatváltozás, energia, közlekedés 

CÉLKITŰZÉS: Magas színvonalú, korszerű, zöld és biztonságos infrastruktúra biztosítása, biztosítva a 

konnektivitást, többek között a vidéki területeken, különösen a megfizethető tömegközlekedés révén: 

Intézkedések: 

1. A tömegközlekedés támogatása és hatékony, megbízható és megfizethető európai 

tömegközlekedési hálózat kialakítása, különösen a vidéki területeken, a tömegközlekedés 
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használatának további ösztönzésével (3. munkacsoport – 36. ajánlás, 4. munkacsoport – 2. 

ajánlás). 

2. Beruházás nagy sebességű vonatok és éjszakai vonatok létrehozásába, és a környezetbarát vasúti 

technológia egységes szabványának meghatározása Európában annak érdekében, hogy hiteles 

alternatívát kínáljanak, és megteremtsék a rövid távú járatok lecserélése és az attól való 

eltántorítás lehetőségét (vita a munkacsoportban, többnyelvű digitális platform). 

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

4. Nagy sebességű internet- és mobilhálózat-kapcsolat kialakítása a vidéki térségekben és a szigeti 

régiókban (3. munkacsoport – 36. ajánlás). 

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

ajánlás). 

6. Városfejlesztési programok előírása alacsonyabb kibocsátású, „zöldebb” városok érdekében, a 

városokban kijelölt autómentes övezetek kialakításával, a kereskedelmi területek veszélyeztetése 

nélkül (3. munkacsoport – 6. ajánlás). 

7. A kerékpározás infrastruktúrájának javítása, valamint a kerékpárosok és a gyalogosok további 

jogainak és erősebb jogi védelmének biztosítása a gépjárműbalesetek esetében is, a közúti 

biztonság garantálása és a közúti közlekedési szabályokkal kapcsolatos képzés biztosítása (3. 

munkacsoport – 4. ajánlás). 

8. A hatalmas mennyiségű villamos energiát felhasználó kriptovaluták bányászatának szabályozása 

(MDP) 

 

5. Javaslat: fenntartható fogyasztás, csomagolás és termelés 

CÉLKITŰZÉS: Az anyagok jobb felhasználása és kezelése az EU-n belül annak érdekében, hogy az Unió 

körforgásosabbá és önállóbbá váljon, csökkentve függőségét. Körforgásos gazdaság kiépítése a 

fenntartható uniós termékek és termelés előmozdítása révén. Annak biztosítása, hogy az EU piacán 

forgalomba hozott valamennyi termék megfeleljen a közös uniós környezetvédelmi előírásoknak: 

Intézkedések: 

1. Szigorúbb és harmonizált termelési szabványok az EU-n belül, valamint átlátható címkézési 

rendszer az EU piacán értékesített valamennyi termék fenntarthatósága/környezeti lábnyoma, 

valamint élettartamának hossza tekintetében, QR-kód és ökopont vagy digitális termékútlevél 

alkalmazásával (3. vitacsoport – 8., 13., 20., 21. ajánlás, 1. vitacsoport – 16. ajánlás, 4. vitacsoport 

– 13. ajánlás). 

2. A globális ellátási láncok felülvizsgálata – többek között a mezőgazdasági termelésben – az EU 

függőségének csökkentése és a láncok lerövidítése érdekében (MDP). 

3. A hulladék további elkerülése megelőzési és újrafelhasználási célok kitűzésével, valamint a 

hulladékválogatási rendszerekre vonatkozó minőségi előírások meghatározásával (vita a 

munkacsoportban, francia ajánlás). 
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4. A nem fenntartható csomagolási formák fokozatos megszüntetése, a környezetvédelmi 

szempontból biztonságos csomagolás szabályozása és a csomagolásban található anyagok 

pazarlásának elkerülése pénzügyi ösztönzők és szankciók révén, valamint az alternatívák 

kutatásába való beruházás (3. vitacsoport – 15., 25. ajánlás, 1. vitacsoport – 12. ajánlás, 4. 

vitacsoport – 16. ajánlás). 

5. Uniós szintű betétdíjas rendszer bevezetése a csomagolóanyagokra és a tárolódobozokra 

vonatkozó fejlett szabványok (3. vitacsoport – 22., 23. ajánlás, többnyelvű digitális platform).   

6. Egy uniós tudásplatform felépítése a hosszú távú és fenntartható használat biztosításának és a 

termékek „javításának” módjára vonatkozóan, beleértve a fogyasztói szervezetektől származó 

információkat is (3. vitacsoport – 20. ajánlás). 

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

garanciák biztosítása, a javításhoz való jog előmozdítása és kompatibilis pótalkatrészek 

rendelkezésre állásának és hozzáférhetőségének biztosítása (3. vitacsoport – 20. ajánlás, francia 

és német ajánlások, 1. vitacsoport – 14. ajánlás). 

8. A nyersanyagok másodlagos piacának létrehozása, többek között az újrafeldolgozott tartalom 

százalékos arányára vonatkozó követelmények figyelembevételével (vita a munkacsoportban). 

9. A fenntartható textiltermékekre vonatkozó uniós stratégia gyors végrehajtása és egy olyan 

mechanizmus létrehozása, amely biztosítja, hogy a fogyasztók tudatában legyenek annak, hogy a 

termék megfelel-e a fenntarthatósági kritériumoknak (3. vitacsoport – 28. ajánlás, vita a 

munkacsoportban).  

10. Uniós intézkedések meghozatala, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára és ösztönzik őket 

arra, hogy a termékeket hosszabb ideig használják (3. vitacsoport – 20. ajánlás). 

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

12. Intézkedések bevezetése a környezetkárosító termékek reklámozásának korlátozására, kötelező 

felelősségkizáró nyilatkozat bevezetése a környezetre különösen káros termékekre vonatkozóan 

(3. vitacsoport – 22. ajánlás). 

13. Szigorúbb gyártási előírások és tisztességes munkafeltételek a teljes termelési láncban (3. 

vitacsoport – 21. ajánlás). 

 

6. Javaslat: tájékoztatás, tudatosság, párbeszéd és életmód 

CÉLKITŰZÉS: A környezettel, az éghajlatváltozással, az energiafelhasználással és a fenntarthatósággal 

kapcsolatos ismeretek, tudatosság, oktatás és párbeszédek előmozdítása: 

Intézkedések: 

1. Rendszeresen frissített és változatos tudományos környezetvédelmi információkat kínáló, 

tényeken alapuló interaktív platform létrehozása (3. vitacsoport – 33. ajánlás).  

2. Az ökotudatosságról szóló tájékoztató kampányok támogatása, ideértve a fenntartható 

fogyasztást és életmódot célzó hosszú távú uniós kampányt is (német, holland és francia 

ajánlások, 3. vitacsoport – 7. ajánlás). 
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3. A döntéshozatal valamennyi szintje közötti párbeszéd és konzultációk előmozdítása és 

megkönnyítése, különösen a fiatalokkal és helyi szinten (német, holland és francia ajánlások, 3. 

vitacsoport – 27. ajánlás, plenáris vita). 

4. Az EU által, a tagállamok segítségével kidolgozandó közös európai charta, amely 

környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik, és előmozdítja a környezettudatosságot a polgárok 

körében (3. vitacsoport – 7. ajánlás). 

5. Oktatási tanfolyamok és oktatási segédanyagok biztosítása mindenki számára az éghajlattal és a 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek növelése, valamint a környezetvédelmi témákkal 

kapcsolatos, egész életen át tartó tanulás lehetővé tétele érdekében (1. vitacsoport – 15., 35. 

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

6. Az élelmiszer-termelés és a biológiai sokféleség védelme az oktatás részeként, beleértve a 

feldolgozatlan élelmiszerek előnyét a feldolgozott élelmiszerekkel szemben, valamint az 

iskolakertek népszerűsítése, a városi kertészeti projektek és a vertikális gazdálkodás támogatása.  

A biológiai sokféleség kötelező iskolai tantárggyá tétele, a figyelem felhívása a biológiai 

sokféleségre médiakampányok és ösztönző „versenyek” (helyi közösségi szintű versenyek) révén 

EU-szerte (3. vitacsoport – 5. ajánlás, 1. vitacsoport – 18. ajánlás). 

7. Az EU szerepének és fellépésének megerősítése a környezetvédelem és az oktatás területén, az 

EU hatáskörének kiterjesztésével az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos 

oktatás területén, valamint a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztésével az „európai 

érdekűnek” minősített témákban, például a környezetvédelemben (holland, francia ajánlások). 

8. A növényi alapú étrend előmozdítása az éghajlat védelme és a környezet megóvása érdekében 

(többnyelvű digitális platform). 
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„Egészségügy” 

 

7. Javaslat – Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód1 

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

Intézkedések: 

1. Az élelmiszerminőségre és az élelmiszerek nyomon követhetőségére vonatkozó 

minimumszabályok meghatározása, többek között az antibiotikumok és más állatgyógyászati 

készítmények használatának a megelőző jellegű felhasználás helyett az állatok egészségének és 

jóllétének védelméhez feltétlenül szükséges mértékre való korlátozása, valamint az e tekintetben 

végzett ellenőrzések szigorításának biztosítása révén [#23, #17]. 

2. A nem egészséges feldolgozott élelmiszerek megadóztatása és az élelmiszerek egészségügyi 

tulajdonságaira vonatkozó információk könnyen elérhetővé tétele révén az emberek oktatása az 

egészséges szokásokról már fiatal kortól kezdve, valamint arra való ösztönzésük, hogy biztonságos 

és egészséges étrendet célzó döntéseket hozzanak; e célból a feldolgozott élelmiszerek európai 

szintű értékelési rendszerének létrehozása független és tudományos szakértelem alapján, 

valamint a hormontartalmú anyagoknak és az endokrin károsító anyagoknak az élelmiszerek 

előállítása során történő felhasználására vonatkozó címke létrehozása. E tekintetben meg kell 

erősíteni a meglévő szabályok nyomon követését és végrehajtását, és mérlegelni kell azok 

megerősítését. [#18, #19, munkacsoport] 

3. Párbeszéd ösztönzése az élelmiszerlánc szereplőivel a termeléstől az értékesítésig az egészséges 

élelmiszerekkel kapcsolatos vállalati társadalmi felelősségvállalás érdekében. [#19, 

munkacsoport] 

4. Az egészséges, változatos és megfizethető élelmiszerek a nyilvánosságot kiszolgáló 

létesítményekben, például iskolai étkezdékben, kórházakban vagy ápolóotthonokban való 

biztosításának uniós szintű támogatása, többek között célzott finanszírozás révén. [#3. plenáris 

ülés, munkacsoport] 

5. Beruházás az antibiotikumok használatának, valamint a hormontartalmú anyagoknak és az 

endokrin károsító anyagoknak az emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatásokba 

[#17, #18]  

 

8. Javaslat – Az egészségügyi rendszer megerősítése3  

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

Intézkedések: 

1. Egy európai egészségügyi adattér létrehozása, amely megkönnyítené az egészségügyi adatok 

cseréjét; egy uniós egyéni elektronikus egészségügyi útlevél révén egyéni egészségügyi 

 
1A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: #3, #17, #18, #19 
2# = Európai polgári vitacsoport ajánlása 
3A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: #39, #40, #41, #42, #43, NL1, NL2, #51 
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dokumentációt lehetne önkéntes alapon rendelkezésre bocsátani, az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően. [#41, munkacsoport] 

2. Megfelelő munkakörülmények, különösen erős kollektív tárgyalás révén, többek között a bérek 

és a munkafeltételek tekintetében, valamint az egészségügyi szakemberekre vonatkozó képzési 

és tanúsítási előírások harmonizációja; hálózatépítési és csereprogramokat kell kidolgozni, 

például egy orvosi iskoláknak szóló Erasmus programot, amely különösen a készségfejlesztéshez 

járul hozzá. A tehetségek megtartásának, a fiatal szakemberek tudásának és 

munkatapasztalatainak biztosítása érdekében uniós csereprogramokat kell létrehozni az 

élettudományokkal foglalkozó legkiválóbb szakemberek motiválása és a harmadik országok általi 

agyelszívás megakadályozása céljából. [#39, munkacsoport] 

3. A stratégiai autonómia biztosítása uniós szinten a harmadik országoktól való függőség elkerülése 

[NL2]4 a gyógyszerek (különösen a hatóanyagok) és az orvostechnikai eszközök (beleértve a 

nyersanyagokat is) tekintetében; a meglévő európai ügynökségekre és a HERA-ra támaszkodva 

uniós szinten létre kell hozni különösen az alapvető és prioritást élvező, valamint az innovatív 

gyógyszerek és kezelések (például biotechnológiai megoldások) listáját, hogy garantálni lehessen 

azok elérhetőségét a polgárok számára. Annak mérlegelése, hogy Unió-szerte koordinált 

stratégiai készletfelhalmozásra kerüljön sor. A szükséges összehangolt, hosszú távú uniós szintű 

fellépés megvalósítása érdekében az EUMSZ 4. cikkének módosításával az egészségügyet és az 

egészségügyi ellátást be kell vonni az EU és az uniós tagállamok közötti megosztott hatáskörök 

közé. [#40, #49, NL2, plenáris ülés, munkacsoport] 

4. A meglévő egészségügyi kutatási és innovációs programok továbbfejlesztése, koordinálása és 

finanszírozása az egészségüggyel kapcsolatos egyéb programok veszélyeztetése nélkül, ideértve 

az európai referenciahálózatokat is, mivel ezek képezik a rendkívül specializált és összetett 

kezeléseket szolgáló orvosi ellátási hálózatok fejlesztésének alapját. [#42, #43, munkacsoport] 

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

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

 

9. Javaslat – Az egészség tágabb értelmezése5  

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

 
4Nemzeti polgári vitacsoport ajánlása 
5A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: #44, #45, #46, #47, #50 
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Intézkedések: 

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

2. Uniós szinten dolgozzanak ki az egészséges életmódra vonatkozó általános oktatási programot, 
amely a szexuális nevelésre is kiterjed. Ennek magában kell foglalnia az egészséges életmódot és 
a környezetvédelmet egyaránt célzó intézkedéseket, valamint azt, hogy ezek hogyan segíthetnek 
számos betegség megelőzésében, például a kerékpározás mint a mindennapi mobilitás 
egészséges eszköze. A program a tagállamok és az iskolák számára térítésmentesen 
rendelkezésre állna, hogy azokat a tanterveikben szükség szerint felhasználják. Egy ilyen program 
foglalkozna a betegekkel vagy fogyatékkal élőkkel kapcsolatos sztereotípiákkal. [#46, 
munkacsoport] 

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

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

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

 

10. Javaslat – Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz6 

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

Intézkedések: 

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

 
6 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FRváltoztatás8, FRkívánság11, 

NL2, NL3 
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2. Felismerve, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a szubszidiaritás elvét és a helyi, 
regionális és nemzeti szereplők kulcsfontosságú szerepét az egészségügy terén [NL3], biztosítani 
kell az uniós szintű fellépés képességét, amennyiben az egészséghez való jog kérdése így 
kezelhető a legjobban. Gyorsabb és határozottabb döntéshozatal lehetővé tétele a 
kulcsfontosságú kérdésekben, valamint az európai egészségügyi unió kialakítását célzó európai 
kormányzás hatékonyságának javítása (így például világjárvány vagy ritka betegségek esetén). 
[#49, FR kívánság11, digitális platform]  

3. Az európai egészségügyi unió megerősítése a jelenlegi keret teljes potenciáljának 
kihasználásával, valamint az egészségügy és az egészségügyi ellátás bevonása az EU és az uniós 
tagállamok közötti megosztott hatáskörök közé az EUMSZ 4. cikkének módosítása révén. [#49, 
FRkívánság11, digitális platform, munkacsoport]7 

4. Annak biztosítása, hogy bárki hozzáférhessen a meglévő kezelésekhez, bárhol is álljanak azok 
először rendelkezésre az EU-ban; e célból elő kell segíteni a határokon átnyúló együttműködést, 
különösen a ritka betegségek, a rák, a szív- és érrendszeri betegségek és a rendkívül speciális 
kezelések, például a szervátültetések és súlyos égési sérülések kezelése tekintetében. Létre kell 
hozni egy európai transzplantációs és szervadományozási hálózatot, amely a transzplantációra 
szoruló valamennyi európai beteg javát szolgálja. [Plenáris ülés és munkacsoport]  

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

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

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

8. Az egészségügy nemzetközi dimenziójának figyelembevétele, és annak elismerése, hogy a 
gyógyszereknek egyetemesen elérhetőnek kell lenniük, így a szegényebb országokban is [NL2]. 

 

  

 
7A holland polgári vitacsoport ajánlásai eltérnek az európai polgári vitacsoport ajánlásaitól, amelyek szerint az 
egészségügynek és az egészségügyi ellátásnak elsősorban nemzeti hatáskörbe kell tartoznia [NL3]. 
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„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek”; 

 
Bevezető 

Rendkívüli időket élünk, és az EU-t az arra irányuló erőfeszítései alapján ítélik majd meg, hogy a jelenlegi 

válságból erősebben lábal-e ki, egy fenntarthatóbb, inkluzívabb, versenyképesebb és reziliensebb 

növekedési modellel. Ukrajna Oroszország általi megszállása és a Covid19-világjárvány megváltoztatta az 

EU arculatát. A konferenciának foglalkoznia kell majd e háború társadalmi és gazdasági következményeivel 

is egy már amúgy is nagyon nehéz helyzetben, amely a világjárványt követően alakult ki. Ugyanakkor az 

éghajlatváltozás továbbra is folyamatos fenyegetést jelent az emberiségre nézve, és drámai hatással lesz 

a gazdaságra és társadalmainkra. A beérkezett ajánlások alapján egyértelmű, hogy a polgárok 

határozottabb uniós fellépést szorgalmaznak. A fennálló transznacionális kihívások – például az 

egyenlőtlenségek, a versenyképesség, az egészségügy, az éghajlatváltozás, a migráció, a digitalizáció vagy 

a méltányos adóztatás – megfelelő európai megoldásokat igényelnek. Az ajánlásokból és a vitákból az is 

egyértelmű, hogy átfogó stratégiára van szükségünk annak érdekében, hogy az európai polgárok nagyobb 

jóllétet élvezzenek életük különböző aspektusaiban. E stratégia egyes elemei megtalálhatók a már 

meglévő szakpolitikákban, és megvalósíthatók a meglévő európai és nemzeti szintű intézményi keret 

teljes körű kihasználásával; mások új szakpolitikákat és egyes esetekben a Szerződés módosítását teszik 

szükségessé. Az új szakpolitikákra és a Szerződés módosításaira azonban úgy kell tekinteni, mint a nagyobb 

jóllét elérésének eszközeire, nem pedig mint önmagukban álló célokra.  Lehetséges és szükséges az EU oly 

módon történő átalakítása, amely garantálja stratégiai autonómiáját, a fenntartható növekedést, az élet- 

és munkakörülmények javítását és az emberi fejlődést, anélkül, hogy a megújított társadalmi szerződés 

keretében kimerítené és tönkretenné bolygónkat. Az ajánlások e célok elérését szolgálják. Az alábbi 

javaslatokat úgy kell értelmezni, hogy figyelembe kell venni, hogy a polgárok Európa-szerte különböző 

nézeteket és ajánlásokat fogalmaztak meg. A nézetek e sokfélesége adja Európa egyedülálló erősségét. 

 

11. Javaslat: Fenntartható növekedés és innováció8 

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

Intézkedések: 

1. A vállalatok környezetbarátabb termelési folyamatainak előmozdítása és a vállalatok támogatása 

a legjobb megoldások megtalálásában, valamint pozitív és negatív ösztönzők nyújtása (ECP11 és 

12), valamint a helyi termelés és fogyasztás fokozása; (megbeszélések) 

 
8 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 9., 10., 11., 12. 
és 14. sz. ajánlása Hollandia: 1. Olaszország: 1.1,; Litvánia: 3, 8. 
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2. A fenntarthatóbb és körforgásos gazdaságra való törekvés a tervezett elavulás kérdésének 

kezelése és a javításhoz való jog biztosítása révén; (ECP14) 

3. Az uniós gazdasági kormányzás és az európai szemeszter felülvizsgálata annak biztosítása 

érdekében, hogy a zöld és digitális átállás, a társadalmi igazságosság és a társadalmi haladás 

együtt járjon a gazdasági versenyképességgel, az európai szemeszter gazdasági és fiskális 

jellegének figyelmen kívül hagyása nélkül. Emellett jobban be kell vonni a szociális partnereket, 

valamint a helyi és regionális önkormányzatokat az európai szemeszter végrehajtásába annak 

érdekében, hogy javuljon a szemeszter hatékonysága és elszámoltathatósága; (online 

platform/megbeszélések) 

4. Az egyszer használatos műanyag csomagolások/tárolók használatának visszaszorítása; (ECP 12) 

5. Az európai technológia használatának kiterjesztése és a külföldi technológia életképes 

alternatívájává tétele; (megbeszélések)    

6. Az új anyagokra és technológiákra irányuló kutatás, valamint a meglévő anyagok innovatív 

felhasználásának előmozdítása, biztosítva ugyanakkor, hogy ne történjenek párhuzamos 

kutatások; (ECP 9, NL 1) 

7. Az energia fenntarthatóságának, megfizethetőségének és hozzáférhetőségének biztosítása, 

figyelembe véve az energiaszegénységet és a nem uniós államoktól való függőséget, a 

fenntartható forrásból származó energia részarányának növelésével; (ECP 10, LT 3, IT 1.1) 

8. A vállalatok és a polgárok érdeklődésének felkeltése azzal kapcsolatosan, hogy hogyan 

viselkedjenek fenntarthatóbb módon, és garantálják a méltányos átállást a szociális párbeszéd és 

a minőségi munkahelyek alapján; (ECP 12 & online platform)  

9. Ambiciózus szociális, munkaügyi és egészségügyi, köztük munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági normák beépítése az új uniós kereskedelmi megállapodásokba; (LT8) 

 

12. Javaslat: Az EU versenyképességének fokozása és az egységes piac további elmélyítése9  

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

Intézkedések: 

1. Az európai gazdaság világos jövőképének kidolgozása, Európa erősségeinek, minőségének és 

sokszínűségének érvényre juttatása, figyelembe véve a tagállamok közötti gazdasági és egyéb 

különbségeket, valamint előmozdítva a vállalkozások közötti együttműködést és versenyt; (NL 1 

& 2) 

2. A közös valuta, a fizetési rendszerek és a távközlés összekapcsolása terén elért eredmények 

megszilárdítása; (IT 4.a.2) 

 
9 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 10, 11 & 14; 
Németország: 2.1, 2.2; Hollandia: 1, 2; Franciaország: 3, 9; Olaszország: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; 
Litvánia: 1, 7. 
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3. mékek szabványosításának csökkentése, valamint a helyi és regionális kulturális és termelési 

sajátosságok elismerése (a termelési hagyományok tiszteletben tartása); (IT 2.2)  

4. A felfelé irányuló társadalmi és gazdasági konvergencia fokozása az egységes piacon a meglévő 

kezdeményezések – például a bankunió és a tőkepiaci unió – kiegészítésével, valamint a gazdasági 

és monetáris unió előretekintő reformjának végrehajtásával; (megbeszélések) 

5. Az erős ipari bázist és a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal kapcsolatos innovációt célzó 

politikák előmozdítása, valamint egy előretekintő éghajlat-politika előmozdítása az ipari 

versenyképességgel együtt, erős szociális dimenzióval, a társadalmi párbeszédre és a és a jól 

működő ipari kapcsolatokra építve; (megbeszélések) 

6. Minden új kezdeményezésben különös figyelmet kell fordítani a gazdaság gerincét képező kkv-

kra. A „gondolkozz először kicsiben” elvet valamennyi uniós jogalkotási javaslatban tiszteletben 

kell tartani, és a Bizottság hatásvizsgálataiban egyértelmű elvekkel összhangban meg kell erősíteni 

a kkv-tesztet, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben kell tartani a szociális és 

környezetvédelmi normákat és a fogyasztói jogokat; (megbeszélések)  

7. A kkv-k finanszírozási kérelmekben, pályázatokban és hálózatokban való részvételének biztosítása 

a lehető legkevesebb adminisztratív erőfeszítés mellett. A magas kockázatú innovációs 

projektekkel rendelkező kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését tovább kell fejleszteniük az 

olyan szervezeteknek, mint az Európai Innovációs Tanács és az Európai Beruházási Bank; 

(megbeszélések) 

8. Jobb keret létrehozása a fenntarthatóbb és fokozott biológiai sokféleséggel rendelkező üzleti 

modelleket célzó K+I beruházások számára (ECP 10, 11 és 14), a technológia és az innováció 

középpontba helyezése a növekedés motorjaiként; (IT 1.3) 

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

10. Stratégiai ágazatok azonosítása és fejlesztése, beleértve az űrágazatot, a robotikát és a 

mesterséges intelligenciát; (FR 3 & 9) 

11. Befektetés egy turizmuson és kultúrán alapuló gazdaságba, beleértve a számos kis európai 

desztinációt is; (IT 1.2)  

12. Az ellátás biztonságának kezelése az inputforrások/nyersanyagok diverzifikálása és a 

kulcsfontosságú termékek európai gyártásának fokozása révén, például az egészségügy, az 

élelmiszeripar, az energia, a védelem és a közlekedés terén; (FR 9, LT 1, IT 1.4) 

13. Az európai vállalkozások digitalizációjának előmozdítása, például egy külön eredménytábla 

segítségével, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy összevessék digitalizációjuk 

mértékét a versenyképesség növelésének általános céljával; (DE 2.1) 

14. A digitális kohézió előmozdítása az Európai Unió működéséről szóló szerződésben meghatározott 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió elősegítése érdekében; (megbeszélések) 

15. A határokon átnyúló együttműködés megerősítése a kohézió és az ellenálló képesség fokozása 

érdekében a régiókon belül és azokon túl, az európai határokon átnyúló mechanizmus és hasonló 

eszközök előmozdítása révén; (megbeszélések) 

16. A határokon átnyúló képzési lehetőségek bővítése és előmozdítása az európai munkaerő 

továbbképzése és a versenyképesség növelése érdekében, a polgárok gazdasági jártasságának 

növelése mellett; (DE 2.2, LT7). Az európai munkavállalók közötti cserekapcsolatok előmozdítása 

az Európai Foglalkoztatási Központon keresztül. (IT 6.1) A fiatalok természettudományos 

tantárgyak tanulására való ösztönzése; (IT 1.5) 
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17. A bürokrácia csökkentése, amennyiben az nem alapvető fontosságú (engedélyek, tanúsítványok); 

(IT 2.1) 

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

19. Az induló vállalkozások és a kkv-k innovációs projektekben való nagyobb részvételének 

biztosítása, mivel ez növeli innovációs erejüket, versenyképességüket és hálózatépítésüket. 

(online platform, megbeszélések) 

20. Az egységes piac megszilárdításának és védelmének továbbra is prioritásnak kell maradnia; az 

uniós és nemzeti szintű intézkedések és kezdeményezések nem lehetnek károsak az egységes 

piacra nézve, és hozzá kell járulniuk a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad 

áramlásához; (megbeszélések) 

21. Az új uniós szakpolitikai kezdeményezéseket „versenyképességi vizsgálatnak” kell alávetni, hogy 

elemezni lehessen a vállalatokra és üzleti környezetükre gyakorolt hatásukat (üzleti költségek, 

innovációs képesség, nemzetközi versenyképesség, egyenlő versenyfeltételek stb.). Ennek az 

ellenőrzésnek összhangban kell lennie a Párizsi Megállapodással és a fenntartható fejlesztési 

célokkal, beleértve a nemek közötti egyenlőséget is, és nem áshatja alá az emberi, szociális és 

munkavállalói jogok, valamint a környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi normák védelmét. Ennek 

érdekében javasoljuk egy európai versenyképességi tanácsadó testület létrehozását is, amely 

nyomon követi a versenyképességi ellenőrzés elvégzésének módját, és különösen értékeli a 

jogszabályok kumulatív hatását, valamint javaslatokat terjeszt elő az uniós vállalatok 

versenyképességéhez szükséges megfelelő keretfeltételek javítására. E szervnek a szervezett civil 

társadalmat és a szociális partnereket is be kell vonnia irányításába; (megbeszélések) 

 

13. Javaslat: Befogadó munkaerőpiacok10 

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

Intézkedések: 

1. Annak biztosítása, hogy a jogszabályban meghatározott minimálbérek garantálják, hogy minden 

munkavállaló tisztességes és valamennyi tagállamban hasonló életszínvonalon éljen. A 

minimálbér szintjének meghatározásához egyértelmű kritériumokat kell meghatározni (pl. a 

 
10 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 1, 2, 7, 28, 30; 
Németország: 4.1., 4.2.; Hollandia: 4; Franciaország: 6; Olaszország: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2. 
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megélhetési költségek, az infláció, a szegénységi küszöb, az átlag- és mediánbér nemzeti szinten). 

E kritériumok fényében rendszeresen felül kell vizsgálni a kötelező minimálbérek szintjét, 

biztosítva, hogy az megfelelőek legyenek. Különös figyelmet kell fordítani a szabályok hatékony 

végrehajtására és az életszínvonal javulásának nyomon követésére. Ugyanakkor az egész EU-ban 

meg kell erősíteni és elő kell mozdítani a kollektív tárgyalásokat; (ECP1 & 30; DE 4.2; online 

platform). 

2. A munkaidőről szóló irányelv (2003/88/EK irányelv) és más, a munka és a magánélet közötti 

egészséges egyensúlyt biztosító jogszabályok végrehajtásának számbavétele és szigorúbb 

érvényesítése, egyszersmind új nemzeti szakpolitikákat dolgozva ki e tekintetben; (ECP2)  

3. Olyan jogszabályok bevezetése vagy megerősítése, amelyek az úgynevezett „intelligens 

munkavégzést” szabályozzák, és ösztönzik a vállalatokat ezek előmozdítására. (ECP 7) Az EU-nak 

biztosítania kell a lecsatlakozáshoz való jogot, többet kell tennie a munkahelyi digitális szakadék 

kezelése érdekében, és értékelnie kell a távmunka egészségre, munkaidőre és a vállalatok 

teljesítményére gyakorolt hatásait. Garantálni kell az emberi jogokon alapuló méltányos 

digitalizációt, a jobb munkakörülményeket és a kollektív tárgyalásokat; (megbeszélések) 

4. Integrált uniós szintű foglalkoztatáspolitikák, ahol az aktív munkaerőpiaci politikák továbbra is 

központi szerepet töltenek be és egyre inkább összehangoltak (IT 6.2) eközben a tagállamok arra 

összpontosítanak, hogy folytassák reformtörekvéseiket annak érdekében, hogy kedvező 

feltételeket teremtsenek a minőségi munkahelyek létrehozásához. (megbeszélések)  

5. Lépések megtétele annak biztosítása érdekében, hogy a szociális jogok teljes védelmet és 

garanciát élvezzenek a gazdasági szabadságokkal való összeütközés esetén, többek között a 

társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvnek a Szerződésekbe történő bevezetése révén. (online 

platform, megbeszélések)  

6. A nemek közötti egyenlőség biztosítása a 2020–2025 közötti időszakra szóló uniós nemi 

esélyegyenlőségi stratégiával összhangban. Az EU-nak továbbra is figyelnie kell a nemek közötti 

egyenlőség mutatóját (attitűdök, bérkülönbségek, foglalkoztatás, vezetés stb.), évente nyomon 

kell követnie a stratégiát, és átláthatóvá kell tennie az elért eredményeket; valamint ösztönöznie 

kell a szakértelem és a bevált gyakorlatok megosztását, és létre kell hoznia egy közvetlen 

állampolgári visszajelzési mechanizmust (pl. ombudsman); (ECP28; IT 5.a.1). Foglalkozni kell a 

nemek közötti bérszakadékkal, és kvótákat kell bevezetni a vezető beosztásokban; Nagyobb 

támogatást kell nyújtani a női vállalkozóknak az üzleti környezetben és a nőknek a 

természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika terén 

(megbeszélések). 

7. A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása, például a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatás, 

valamint a munkáltatók és a munkavállalók számára nyújtott kiegészítő támogatás (NL 4), 

valamint a fiatal vállalkozók és a fiatal önfoglalkoztató szakemberek támogatása, például oktatási 

eszközök és tanfolyamok révén (megbeszélések); 

8. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának előmozdítása (NL 4), különösen a 

fogyatékossággal élők körében (online platform);  

9. A foglalkoztatás és a társadalmi mobilitás előmozdítása, és ezáltal az önmegvalósítás és az 

önrendelkezés teljes lehetősége. (IT 5.a.4 & IT 6.1) Hosszú távú stratégiát lehetne kidolgozni 

annak biztosítására, hogy társadalmainkban mindenki rendelkezzen a megfelelő készségekkel 

ahhoz, hogy állást találjon és kibontakoztassa tehetségét, különös tekintettel a fiatal generációra 

(megbeszélések). Fontos beruházni a változó munkaerő-piaci igényekhez igazított készségekbe és 
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az egész életen át tartó tanulás előmozdítása többek között csereprogramok révén az élet minden 

szakaszában, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz való jog és a képzéshez való jog 

biztosítása. (FR 6; DE 4.1) E célból meg kell erősíteni a vállalkozások, a szakszervezetek és a 

szakképzési, oktatási és képzési szolgáltatók közötti együttműködést (megbeszélések). 

 

14. Javaslat: Erősebb szociálpolitikák11 

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

Intézkedések: 

1. Az EU hatásköreinek kiszélesítése a szociális politika terén, valamint olyan jogszabályok 

előterjesztése, amelyek előmozdítják a szociálpolitikák és a jogegyenlőség – többek között az 

egészséghez való jog – EU-szerte történő harmonizálását, amelyek figyelembe veszik az elfogadott 

rendeleteket és az egész területen érvényes minimumkövetelményeket. (ECP 19 & 21) Az EU 

támogathatná és kiegészíthetné a tagállamok arra irányuló politikáit, hogy a 

minimumjövedelemre vonatkozó közös keretet javasoljanak annak biztosítása érdekében, hogy 

senkit se hagyjunk hátra; Ezeket az intézkedéseket a szociális jogok európai pillérének és 

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

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

3. A szociális és egészségügyi kutatás előmozdítása az EU-ban, a közérdekűnek tekintett és a 

tagállamok által elfogadott prioritási irányvonalak mentén, valamint a megfelelő finanszírozás 

biztosítása. Többek között meg kell erősíteni a szakterületek, országok, tanulmányi központok 

(egyetemek stb.) közötti együttműködést. (ECP 20)  

4. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása minden 16 év alatti személy 

számára az egész EU-ban, amennyiben ezek a szolgáltatások nemzeti összefüggésben nem állnak 

rendelkezésre; (megbeszélések) 

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

támogassa a polgárok tisztességes szociális lakhatáshoz való célzott hozzáférését sajátos 

igényeiknek megfelelően. A pénzügyi erőfeszítést meg kell osztani a magánfinanszírozók, a 

bérbeadók, a lakhatás kedvezményezettjei, a tagállamok központi és helyi szintű kormányai és az 

Európai Unió között. (ECP25)  

 

 
11 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 19, 20, 21, 25; 
Olaszország: 4.a.1. 
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15. Javaslat: Demográfiai átmenet12 

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

Intézkedések: 

1. Minőségi, megfizethető és hozzáférhető gyermekgondozás biztosítása Unió-szerte, hogy az anyák 

és az apák magabiztosan össze tudják egyeztetni a munkájukat és a családi életüket. Ez adott 

esetben magában foglalhatja a munkahelyen vagy annak közelében rendelkezésre álló 

gyermekgondozási lehetőségeket is. Néhány tagállamban éjszakai ellátás is rendelkezésre áll, 

aminek példaként kell szolgálnia. Ezt olyan támogató intézkedések kísérhetik, mint például a 

gyermekek számára szükséges felszerelésekre vonatkozó kedvezményes héakulcsok. Alapvető 

fontosságú a gyermekek szegénységének és társadalmi kirekesztésének megelőzése; (ECP 22 & 

26) Ennek egyik eszköze lehet a gyermekgarancia kiterjesztése, amely garantálja a rászoruló 

gyermekek hozzáférését az olyan szolgáltatásokhoz, mint az oktatás és gondozás, az egészségügyi 

ellátás, a táplálkozás és a lakhatás (online platform, megbeszélések).  

2. Célzott támogatás és munkaügyi védelem bevezetése a fiatalok számára. A munkaképes korú 

népességre irányuló ilyen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az anyák és az apák 

munkához való visszatérésével kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférést. (ECP 22) Az ifjúsági 

garancia megerősítése olyan eszköz lehet, amely javítja a 30 év alatti fiatalok hozzáférését a 

színvonalas állásajánlatokhoz, a folyamatos oktatáshoz, a tanulószerződéses gyakorlati 

képzésekhez vagy a szakmai gyakorlatokhoz; (megbeszélések) 

3. Az Unión belüli, oktatáshoz kapcsolódó szabad mozgáshoz való jognak előmozdítása, többek 

között az oklevelek, fokozatok, készségek és képesítések kölcsönös elismerése révén; 

(megbeszélések) 

4. A jogszabályok és azok végrehajtásának javítása annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban 

biztosított legyen a családok támogatása, például a szülői szabadság, valamint a szülési és 

gyermekgondozási támogatások. (ECP 26 & IT 5.a.1) A lakhatás döntő szerepet játszik a családok 

támogatásában, és foglalkozni kell vele (online platform, megbeszélések); 

5. Intézkedések annak garantálása érdekében, hogy minden család azonos családjogokat élvezzen 

valamennyi tagállamban. E jogok közé tartozik a házassághoz és az örökbefogadáshoz való jog; 

(ECP 27) 

6. A rugalmas nyugdíjkorhatár előmozdítása az idősek sajátos helyzetének figyelembevételével. A 

nyugdíjkorhatár meghatározásakor szakmától függően különbséget kell tenni, és ezáltal 

figyelembe kell venni a különösen megterhelő – szellemi és fizikai – munkát; (ECP 21 & IT 5.a.1) 

7. Az időskori szegénység megelőzése minimálnyugdíj bevezetésével. E minimumszinteknek 

figyelembe kell venniük az adott tagállam életszínvonalát, szegénységi küszöbét és vásárlóerejét; 

(ECP 21) 

 
12 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 21, 22, 23, 26, 
27; Olaszország: 5.a.1. 
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8. Megfelelő szociális és egészségügyi ellátás biztosítása az idősek számára. Ennek során fontos 

foglalkozni mind a közösségi, mind a bentlakásos gondozással. Az intézkedéseknek 

hasonlóképpen figyelembe kell venniük mind a gondozottakat, mind a gondozókat; (ECP 23) 

9. A lemaradásban lévő régiók fenntartható fejlődésének és demográfiai rezilienciájának biztosítása 

annak érdekében, hogy élénkebbé és vonzóbbá váljanak, többek között a kohéziós politika révén; 

(online platform & megbeszélések) 

10. Összehangolt európai szintű fellépés az olyan tényezők szerint lebontott adatok gyűjtésére, mint 

a nemek közötti egyenlőség, a demográfiai tendenciák elemzése, a bevált gyakorlatok és 

ismeretek megosztása, valamint a tagállamok támogatása a megfelelő szakpolitikák 

kialakításában és végrehajtásában, többek között egy erre a területre szakosodott uniós szerv 

létrehozása révén. (online platform & megbeszélések) 

 

16. Javaslat: Költségvetési és adópolitikák13 

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

Intézkedések: 

1. Az adópolitikák harmonizálása és koordinálása az EU tagállamain belül az adócsalás és az 

adókikerülés megelőzése, az EU-n belüli adóparadicsomok felszámolása és a külföldre történő 

kiszervezések elleni fellépés érdekében, többek között annak biztosítása révén, hogy az adóügyi 

döntéseket az Európai Unió Tanácsában minősített többséggel lehessen meghozni. Másrészt a 

polgári vitacsoportok olyan ajánlásokat fogalmaztak meg, amelyek szerint az adózás az egyes 

országok hatáskörébe tartozik, amelyeknek saját célkitűzéseik és körülményeik vannak; (ECP 13 

& 31, IT 4.b.3, NL2.3) 

2. Az uniós tagállamok közötti együttműködés előmozdítása annak biztosítása érdekében, hogy az 

EU valamennyi vállalata méltányosan kifizesse az adókból rájuk eső részt; Közös társaságiadó-alap 

vagy minimális tényleges adókulcs bevezetése. (NL3) 

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

4. Annak biztosítása, hogy az adópolitika támogassa az európai ipart és megakadályozza a 

munkahelyek megszűnését Európában; (ECP 13 & 31) 

5. Az uniós szintű közös hitelfelvétel további mérlegelése azzal a céllal, hogy kedvezőbb hitelfelvételi 

feltételeket teremtsen, a tagállami szintű felelős költségvetési politikák fenntartása mellett; (LT 

9)  

 
13 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 13, 31; 
Hollandia: 2.3; Olaszország: 4.b.3, 4.b.6; Litvánia: 9, 10. 
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6. Az uniós források felhasználására vonatkozó felügyelet megerősítése, helyi és önkormányzati 

szinten is. (LT 10) 
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„Az EU a világban” 

 

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

stratégiai jelentőségű ágazatokban 

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

Intézkedések: 

1. a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek, valamint a köz- és magánszférabeli partnerek 

ezzel kapcsolatos együttműködésének ösztönzése 

2. ambiciózus kereskedelmi tárgyalási menetrend fenntartása, amely hozzájárulhat az ellátási láncok 

rezilienciájának kiépítéséhez és diverzifikálásához, különösen a nyersanyagok tekintetében, 

ugyanakkor segít egyenlőbben és több partnerrel megosztani a kereskedelmi előnyöket, ezáltal 

korlátozva kitettségünket és azt, hogy kis számú, potenciálisan kockázatos beszállítótól függjünk.14 

3. az uniós ellátási láncok rezilienciájának növelése az EU stratégiai ágazataiba irányuló beruházások 

ösztönzése, a kritikus fontosságú termékek és eszközök felhalmozása, valamint a kritikus 

fontosságú nyersanyagok ellátási forrásainak diverzifikálása révén; 

4. további beruházások a belső piac kiteljesítésébe és egyenlő versenyfeltételek megteremtése annak 

érdekében, hogy e termékek Európai Unióban való előállítása és vásárlása vonzóbbá váljon. 

5. annak támogatása, hogy ezek a termékek folyamatosan elérhetők és megfizethetők legyenek az 

európai fogyasztók számára és csökkentsük a külső függőséget, például strukturális és regionális 

politikák, adókedvezmények, támogatások, infrastrukturális és kutatási beruházások, a kkv-k 

versenyképességének ösztönzése, valamint oktatási programok révén annak érdekében, hogy az 

alapvető szükségletek biztosítása szempontjából releváns szakemberek és munkahelyek Európában 

maradjanak.15 

6. egy egész Európára kiterjedő program, amely támogatja a helyi kistermelőket a stratégiai 

ágazatokban valamennyi tagállamban16, az uniós programok és pénzügyi eszközök, például az 

InvestEU nagyobb mértékű kihasználásával.  

7. jobb együttműködés a tagállamok között az ellátási lánc kockázatainak kezelése terén17 

 

18. Javaslat: Az EU külföldi szereplőktől való függőségének csökkentése az energiaágazatban 

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

Intézkedések: 

 
14 A munkacsoportban és a plenáris ülésen folytatott vitákból 
15 Lásd az ECP4 1. ajánlását, a német NCP „Európa globális szerepe” 1. vitacsoportjának 2. ajánlását és az olasz 
NCP 2. klaszterének 1. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
16 Lásd az ECP4 4. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 5. és 6. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
17 Lásd a digitális platformot és az olasz NCP 2. klaszterének 2. és 3. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva  



2022.04.27. 
 

22 

  HU 

1. stratégia elfogadása annak érdekében, hogy az EU autonómabbá váljon az energiatermelés terén. A 

meglévő európai energiaügynökségeket egy európai szervben kellene összevonni, amely koordinálja 

a megújuló energia fejlesztését és előmozdítja az ismeretek megosztását18 

2. olyan területek aktív támogatása, mint a tömegközlekedési és energiahatékonysági projektek, egy 

nagy sebességű páneurópai vasúti és árufuvarozási hálózat, a tiszta és megújuló energiaforrásokon 

(különösen a nap- és szélenergián) alapuló energiaellátás és az alternatív technológiák (például a 

hidrogén vagy a hulladékból előállított energia) bővítése, valamint a közlekedési kultúra 

megváltoztatása a városokban az egyéni autóhasználat helyett a tömegközlekedés, az elektromos 

autók megosztott használata és a kerékpározás irányába.19 

3. az igazságos és méltányos átállás biztosítása, kiemelt támogatás a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

polgárok számára, akik a legnagyobb kihívásokkal szembesülnek a klímasemlegességre való átállás 

során, és akik már most is megszenvedik az energiaárak növekedését az energiafüggőség, illetve az 

energiaárak nemrégiben történt megháromszorozódása miatt. 

4. fokozott együttműködés a megújuló energiára történő, folyamatban lévő európai zöld átállás során 

a nukleáris energia felhasználásának értékelésében, megvizsgálva azokat a közös problémákat, 

amelyeket a nukleáris energia megoldhat vagy éppen előidézhet, hiszen azt sok tagállam még mindig 

alkalmazza.20  

5. együttműködés a nemzetközi partnerekkel annak érdekében, hogy elkötelezzék magukat az 

éghajlatváltozás kezelésére irányuló ambiciózusabb célok elérése mellett a különböző nemzetközi 

fórumokon, többek között a G7-ek és a G20-ak szintjén. 

6. A külkereskedelem összekapcsolása éghajlat-politikai intézkedésekkel (pl. egy éghajlatbarát 

technológiákra és innovációkra irányuló beruházási csomag elindításával, finanszírozási 

programokkal együtt)21 

7. az importált energia közös beszerzése és a fenntartható energiával kapcsolatos partnerségek 

folytatása Európa energiaimporttól való függőségének csökkentése érdekében, különösen a gáz és a 

kőolaj területén, valamint az EU saját energiaforrásainak fejlesztése. 

 

19. Javaslat: Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a kereskedelmi és beruházási 

kapcsolatok területén 

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

Intézkedések: 

1. többoldalú, szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi struktúránk megőrzése és 

megreformálása, valamint partnerség a hasonlóan gondolkodó demokráciákkal 

2. hatékony és arányos uniós jogszabályok annak biztosítására, hogy a tisztességes munkára vonatkozó 

normákat teljes mértékben alkalmazzák a globális értékláncokban, beleértve az uniós termelési és 

ellátási folyamatokat, valamint hogy az importált áruk megfeleljenek a minőségi etikai normáknak, a 

fenntartható fejlődésnek és az emberi jogi normáknak, beleértve a munkavállalói és szakszervezeti 

 
18 Lásd az ECP4 14. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
19 Lásd az ECP4 2. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 4. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
20 Lásd az ECP4 17. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 4. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
21 Lásd a német NCP „Európa globális szerepe” 1. vitacsoportjának 1. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
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jogokat is, biztosítva az ezen uniós jogszabályoknak megfelelő termékek tanúsítását22, valamint egy 

uniós szintű párbeszédfolyamat elindítása, amelynek célja, hogy tájékoztatást és oktatást biztosítson 

a nemzetközi kereskedelempolitika változásainak környezeti és etikai hatásairól 

3. a kényszermunkát és gyermekmunkát megengedő országokból származó termékek behozatalának és 

értékesítésének korlátozása, a vállalatok időszakosan frissített feketelistája, valamint a 

gyermekmunkával kapcsolatos fogyasztói tudatosság növelése az EU hivatalos csatornáin nyújtott 

tájékoztatás révén23. 

4. az uniós szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos fejezeteinek nyomon követése és érvényesítése, végső megoldásként egy szankciókon 

alapuló mechanizmus lehetőségével. 

5. Az EU általános vámkedvezmény-rendszerének (GSP) reformja, kiegészítve azt szigorú feltételességi 

rendelkezésekkel és hatékony és megfelelő nyomonkövetési, jelentéstételi és 

párbeszédfolyamatokkal annak érdekében, hogy javítsuk a GSP kereskedelemre, emberi jogokra és a 

fejlődésre gyakorolt hatását a partnerországokban, meg nem felelés esetén a kereskedelmi 

kedvezmények megvonásával.  

 

20. Javaslat: Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a környezetpolitikában 

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

Intézkedések: 
1. az ökocímkézés harmonizálása és erősítése, valamint kötelező ökopontszám bevezetése, amelyet a 

fogyasztók által megvásárolható minden terméken fel kell tüntetni. Az ökopontszámot a gyártásból 

és a szállításból származó kibocsátások, valamint a károsanyag-tartalom alapján számítanák ki egy, a 

veszélyes termékeket tartalmazó lista alapján. Az ökopontszámot egy uniós hatóságnak kell kezelnie 

és felügyelnie24. 

2. a környezetvédelmi normák megerősítése a hulladékkivitelre vonatkozóan, valamint szigorúbb 

ellenőrzések és szankciók az illegális kivitel megállítására. Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat 

arra, hogy saját hulladékukat hasznosítsák újra és energiatermelésre használják fel25. 

3. a szennyező csomagolás megszüntetésének célul kitűzése a csomagolás mennyiségének csökkentése 

vagy környezetbarátabb csomagolás előmozdítása révén26, továbbá partnerségek kialakítása a 

fejlődő országokkal, infrastruktúrájuk támogatásával és olyan, kölcsönösen előnyös kereskedelmi 

megállapodások kötésével, amelyek segítik őket a zöld energiaforrásokra való átállásban27. 

4. a magas szintű fenntarthatósági normákat alkalmazó országok jutalmazása azáltal, hogy 

fenntartható áruik és szolgáltatásaik tekintetében további hozzáférést biztosítunk számukra az uniós 

piachoz, egyoldalúan a GSP+ általános preferenciarendszeren, kétoldalúan tárgyalásos kereskedelmi 

megállapodásokon, vagy többoldalúan a Kereskedelmi Világszervezet kezdeményezésein keresztül  

 

 
22Lásd az ECP4 3. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
23 Lásd az ECP4 11. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
24 Lásd az ECP4 13. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
25 Lásd az ECP4 15. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
26 Lásd az ECP4 16. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
27 Lásd az ECP4 12. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
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21. Javaslat: Döntéshozatal és kohézió az Unióban 

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

Intézkedések: 

1. különösen a KKBP területén, amelyet úgy kellene megváltoztatni, hogy a jelenleg egyhangú szavazást 

igénylő kérdéseket főszabály szerint minősített többséggel lehessen eldönteni28. 

2. a biztonság- és védelempolitikai együttműködésnek a közelmúltban jóváhagyott stratégiai iránytűre 

való alapozása és az Európai Békekeret felhasználása29  

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

álláspontot képviseljen.30 

4. megállapodás egy határozott jövőképben és közös stratégiában az EU egységének és döntéshozatali 

képességének megszilárdítása érdekében, hogy az EU felkészülhessen a további bővítésekre31. 

5. a közelmúltban megkötött kereskedelmi megállapodások gyorsabb ratifikálása, amely nem zárja ki a 

megfelelő vizsgálatukat és megvitatásukat. 

 

 

22. Javaslat: Az EU átláthatósága és a polgárokkal fenntartott kapcsolatai  

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

Intézkedések: 
1. a polgárokkal és a helyi intézményekkel fenntartott kapcsolatok erősítése annak érdekében, hogy 

javítsuk az átláthatóságot, elérjük a polgárokat és jobban kommunikáljunk és konzultáljunk velük a 

konkrét uniós kezdeményezésekről, illetve nemzetközi szinten32. 

2. a polgárok fokozottabb részvétele az Unió nemzetközi politikájában és a polgárokat közvetlenül 

bevonó, az Európa jövőjéről szóló konferenciához hasonló események nemzeti, helyi és európai 

szinten33, a szervezett civil társadalom aktív részvételével 34.  

3. valamennyi érdekelt fél részéről teljes körű támogatás azon polgárok számára, akik úgy döntenek, 

hogy szervezett civil társadalmi szervezetekben vesznek részt, ahogyan a Covid19 és Ukrajna kapcsán 

tették. 

6. Külön költségvetés biztosítása az EU működésével és értékeivel kapcsolatos oktatási programok 

kidolgozására, amelyeket az EU javasolhatna az azt igénylő tagállamoknak, hogy azokat beépíthessék 

tanterveikbe (alap- és középfokú, illetve egyetemi oktatás). Ezen túlmenően az Erasmus-program 

 
28 Lásd az ECP4 21. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
29 Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva 
30 Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva 
31 Lásd az ECP4 26. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
32 Lásd az ECP4 18. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
33 Lásd az ECP4 19. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
34 Lásd az ECP4 19. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
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keretében egy másik európai országban tanulni kívánó hallgatók számára külön kurzust lehetne 

indítani az EU-ról és annak működéséről. Az ezt a kurzust választó hallgatók elsőbbséget élveznek az 

említett Erasmus-programok helyeinek elosztásakor. 

4. az EU médiastratégiájának javítása a közösségi médiában való láthatóságának növelésével, tartalmai 

aktív népszerűsítésével, valamint az innováció ösztönzésével az akadálymentes európai közösségi 

média előmozdítása révén.35 

 

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

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

Intézkedések: 
1. Saját közös fegyveres erői, amelyek önvédelmi célokra szolgálnak és kizárnak bármilyen agresszív 

katonai fellépést, továbbá képesek támogatást nyújtani válsághelyzetekben, például természeti 

katasztrófák idején. Ezeket az európai határokon kívül is be lehetne vetni kivételes körülmények 

között és lehetőség szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának jogi felhatalmazása alapján, tehát a 

nemzetközi joggal összhangban38, a NATO-val való versengés vagy párhuzamosság nélkül, a 

különböző országok NATO-val fennálló kapcsolatának tiszteletben tartásával, továbbá az EU NATO-

val való kapcsolatainak értékelése az EU stratégiai autonómiájáról folytatott vita tükrében. 

2. Vezető szerep a világszintű biztonság megteremtésében az ukrajnai háborút követően, az EU 

közelmúltban elfogadott stratégiai iránytűjére építve. 

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

űrágazat, a kiberbiztonság, az orvosi ágazat és a környezetvédelem39. 

4. Az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (7) bekezdésében foglalt kölcsönös segítségnyújtási 

záradék működőképességéhez szükséges műveleti képességek erősítése, megfelelő uniós védelmet 

nyújtva bármely, harmadik ország által megtámadott tagállamnak. 

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

propagandával szemben  

 

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

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

Intézkedések: 

 
35 Lásd az ECP4 25. ajánlását 
36 A munkacsoportban és a plenáris ülésen folytatott vitából 
37 Lásd a francia nemzeti polgári vitacsoport/események 2. sz. változtatását 
38 Lásd az ECP4 20. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 7. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
39 Lásd a francia nemzeti polgári vitacsoport 2. sz. változtatását 
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1. jobban használja ki kollektív politikai és gazdasági súlyát, egységesen kommunikáljon és lépjen fel, 

anélkül, hogy egyes tagállamok nem megfelelő kétoldalú válaszlépések révén megosztanák az 

Uniót40. 

2. erősítse meg azon képességét, hogy szankcionálja azokat az államokat, kormányokat, jogalanyokat, 

csoportokat, szervezeteket, valamint magánszemélyeket, amelyek/akik nem tartják be alapvető 

elveit, megállapodásait és jogszabályait, valamint biztosítsa, hogy a már létező szankciókat gyorsan 

végrehajtsák és érvényesítsék. A harmadik országokkal szembeni szankcióknak arányosnak kell 

lenniük az azokat kiváltó cselekménnyel, hatékonynak kell lenniük, és megfelelő időben kell 

alkalmazni őket41. 

3. mozdítsa elő a fenntartható és szabályokon alapuló kereskedelmet, ugyanakkor nyisson meg új 

kereskedelmi és beruházási lehetőségeket az európai vállalatok számára. Míg a kétoldalú 

kereskedelmi és beruházási megállapodások kulcsfontosságúak az európai versenyképesség 

előmozdításához, normákra és szabályokra van szükség az egyenlő versenyfeltételek biztosításához. 

Az EU-nak továbbra is aktív és megbízható partnernek kell maradnia olyan kereskedelmi 

megállapodások megtárgyalása, megkötése és végrehajtása révén, amelyek magas szintű 

fenntarthatósági normákat is rögzítenek 

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

egyes országok útján42. 

5. reformálja meg az uniós kereskedelem- és beruházáspolitikát a globális multilateralizmus 

újraindítása érdekében, célul tűzve ki a tisztességes munkahelyek létrehozását és az alapvető emberi 

jogok védelmét, beleértve a munkavállalói és szakszervezeti jogokat; a környezet és a biológiai 

sokféleség megőrzését, valamint az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásnak való 

megfelelést; a magas színvonalú közszolgáltatások fenntartását; valamint Európa ipari bázisának 

megerősítését. Az EU-nak a demokrácián és a békén, a szolidaritáson és az emberi, szociális és 

környezeti jogok tiszteletben tartásán alapuló mélyreható reform révén hozzá kell járulnia a globális 

multilateralizmus újraindításához, és az ILO szerepének megerősítéséhez.  

6. a harmadik országokkal kötött együttműködési és beruházási megállapodásokba foglalja bele az 

emberkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, valamint adott esetben a 

hazaszállításra vonatkozó együttműködést. 

7. alakítson ki partnerségeket a fejlődő országokkal infrastruktúrájuk támogatása és olyan, kölcsönösen 

előnyös kereskedelmi megállapodások révén, amelyek segítik őket a zöld energiaforrásokra való 

átállásban43 

8. alakítson ki hatékonyabb és egységesebb politikát az autokratikus és hibrid rendszerek irányában, 

valamint partnerségeket az ilyen országok civil társadalmi szervezeteivel. 

9. növelje az uniós választási megfigyelő missziók forrásait.  

10. nyújtson hiteles csatlakozási perspektívát a tagjelölt és potenciális tagjelölt országoknak az európai 

béke és stabilitás előmozdítása, valamint több millió európai jólétének biztosítása érdekében44. 

 
40 Lásd az ECP4 24. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 7. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
41 Lásd az ECP4 22. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
42 Lásd a holland nemzeti polgári vitacsoport 1. ajánlását az EU világban betöltött szerepéről, a munkacsoportban 
átdolgozva 
43 Lásd a digitális platformot és a plenáris vitákat, a munkacsoportban átdolgozva 
44 Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva 
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MEGJEGYZÉS: A munkacsoport több tagja is úgy vélte, hogy „Az EU külföldi szereplőktől való függőségének 

csökkentése az energiaágazatban” és „Az EU átláthatósága és a polgárokkal fenntartott kapcsolatai” című 

javaslatok különösen más munkacsoportok számára fontosak. Néhány tag fel kívánta hívni a figyelmet a 

Tanácsban való egyhangú döntéshozatal helyetti más alternatívákra a minősített többségi szavazás 

mellett, például a változó geometriára, a kívülmaradásra és a megerősített együttműködésre. A 

munkacsoport egyes tagjai „Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a kereskedelmi és 

beruházási kapcsolatok területén” című javaslatban az „etikai” helyett a „fenntartható” kifejezés 

használatát szorgalmazták. Véleménykülönbség merült fel azzal kapcsolatban, hogy az új tagállamok 

csatlakozásához továbbra is az összes jelenlegi tagállam egyhangú egyetértésére van-e szükség. Számos 

vélemény hangzott el arról, hogy milyen mértékben kellene közös fegyveres erőket létrehozni. Két tag 

megemlítette az ír egység lehetőségét arra az esetre, ha Észak-Írország a nagypénteki megállapodás 

rendelkezéseivel összhangban szavazna róla, és hogy az EU felkészüljön erre az eshetőségre.  
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„Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

 

25. Javaslat: Jogállamiság, demokratikus értékek és európai identitás45 

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

révén: 

Intézkedések: 
1. Annak biztosítása, hogy az uniós szerződésekben és az EU Alapjogi Chartájában rögzített értékek és 

elvek az uniós tagság és csatlakozás alku tárgyát nem képező, visszafordíthatatlan és elengedhetetlen 

feltételét képezzék. Az uniós értékeket valamennyi tagállamban teljes mértékben tiszteletben kell 

tartani, hogy azok a diplomácián és a párbeszéden keresztül nemzetközi normaként és vonzó 

tényezőként léphessenek fel. Az EU bővítése nem áshatja alá az uniós vívmányokat az alapvető 

értékek és a polgárok jogai tekintetében;46  

2. Az európai értékek kézzelfoghatóvá tétele az uniós polgárok számára, elsősorban interaktívabb és 

közvetlenebb részvétel révén. E célból meg kell erősíteni az európai polgárságot, például egy 

polgárspecifikus jogokat és szabadságokat biztosító európai polgársági statútum, valamint a 

határokon átnyúló európai egyesületek és nonprofit szervezetek statútuma révén. Az európai 

értékeket a polgárok számára didaktikai elemeket és információs anyagokat tartalmazó „útravaló 

csomag” révén is népszerűsíteni kell. Végül pedig az audiovizuális és online médiát is magában foglaló 

európai közszférát további uniós befektetésekkel kell fejleszteni, a meglévő uniós médiaközpontokat 

szintén fejleszteni szükséges, és a több mint 500 helyi európai összekötő irodát tovább kell támogatni; 

47 

3. Az EU Alapjogi Chartáját általánosan alkalmazandóvá és végrehajthatóvá kell tenni. Ezenkívül évente 

konferenciákat kell szervezni a jogállamiságról (a Bizottság jogállamiságról szóló jelentését követve) 

valamennyi tagállam küldöttségeinek részvételével, véletlenszerűen kiválasztott és különböző 

állampolgárok, köztisztviselők, parlamenti képviselők, helyi hatóságok, szociális partnerek és a civil 

társadalom bevonásával. A jogállamiságot a helyszínen előmozdító szervezeteket, köztük a civil 

társadalmat is tovább kell támogatni;48 

4. A feltételrendszerről szóló rendelet és más jogállamisági eszközök tényleges alkalmazása és hatályuk 

értékelése, valamint új területekre való kiterjesztésük mérlegelése, függetlenül attól, hogy milyen 

jelentőséggel bírnak az uniós költségvetés szempontjából. Minden szükséges jogi utat, beleértve a 

Szerződések módosítását is, meg kell fontolni a jogállamiság megsértésének szankcionálására;49 

5. Olyan oktatási és médiaprogramok erősítése, amelyek az uniós értékeket a migránsok integrációs 

folyamatának részévé teszik, és ösztönzik a migránsok és az uniós polgárok közötti interakciót a 

migránsok uniós társadalmakba való sikeres integrációjának biztosítása és az uniós polgárok 

migrációhoz kapcsolódó kérdésekről való tájékoztatása érdekében.50 

 

 
45 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP2): 10, 11, 14, 30; 
Belga nemzeti polgári vitacsoport (NCP): 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; Német NCP: 5.1, 5.2; Holland NCP: 1.2. 
46 Az ECP2 14. sz. ajánlása. A belga NCP 1.3.1., 1.4.2., 1.4.3. sz. ajánlása, a holland NCP 1.2. sz. ajánlása. 
47Az ECP2 11. sz. ajánlása. A német NCP 5.1. és 5.2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 
48Az ECP2 11. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. Plenáris vita. 
49Az ECP2 10. sz. ajánlása.  
50Az ECP2 30. sz. ajánlása. 
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26. Javaslat: Adatvédelem51 

 

Célkitűzés: Védelmezőbb és polgárorientáltabb adatkezelési politika biztosítása, különösen az 

alábbiak révén: 

Intézkedések: 
1. A meglévő adatvédelmi jogszabályok teljes körű végrehajtása és felülvizsgálata annak érdekében, 

hogy szükség esetén értékelni lehessen a jelenleg a független nemzeti adatvédelmi hatóságok 

hatáskörébe tartozó, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a személyes adatokat 

feldolgozó jogalanyokra vonatkozó szigorúbb végrehajtási mechanizmusok létrehozását. Az ilyen 

szervezeteket a jelenlegi rendeletben szereplőnél szigorúbb módon, éves forgalmuk (legfeljebb 4%-

os) arányában kell szankcionálni, és évente független ellenőrzésnek kell alávetni;52 53 

2. Az alapértelmezett és beépített adatvédelem elvének jobb érvényesítése, például könnyen érthető, 

tömör és felhasználóbarát, harmonizált adatkezelési hozzájárulási formanyomtatványok értékelése és 

bevezetése révén, amelyek egyértelműen jelzik, hogy mi szükséges és mi nem. A felhasználóknak 

képesnek kell lenniük arra, hogy könnyen, gyorsan és tartósan hozzájárulásukat adják vagy 

visszavonják az adatfeldolgozáshoz; 54 55 

3. A kiskorúak adatainak lehetőleg az uniós általános adatvédelmi rendeletben történő kezelésére 

vonatkozó egyértelműbb és fokozottabb védelmet biztosító szabályok értékelése és bevezetése, 

többek között a kiskorúak érzékeny adatainak különleges kategóriájának létrehozása révén, valamint 

a hozzájárulási korhatár harmonizálása az uniós tagállamokban. Míg a magánélet védelmére 

vonatkozó szabályok végrehajtásának és a figyelemfelkeltésnek továbbra is a tagállamok hatáskörébe 

kell tartoznia, többek között nemzeti szinten nagyobb beruházások és további erőforrások révén, az 

EU-nak erősebb szerepet kell játszania, például azáltal, hogy uniós hatásköröket hoz létre az 

adatvédelemre vonatkozó állampolgári ismeretek oktatása terén;56 

4. Az európai és nemzeti adatvédelmi hatóságok jogosultsági kritériumainak jobb érvényesítése a 

képesítések és az alkalmasság tekintetében, tagjaik legmagasabb szintű függetlenségének biztosítása 

érdekében.57 58 

 

 
51 A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 7., 8., 9. ajánlása; a holland NCP  1.3. és 4.3. sz. 

ajánlása. 
52Az ECP2 7. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 
53 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
54Az ECP2 9. sz. ajánlása.  
55 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
56Az ECP2 8. sz. ajánlása. A holland NCP 1.3. és 4.3. sz. ajánlása 
57 Az ECP2 7. és 8. sz. ajánlása. 
58 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
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27. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság59 

 

Célkitűzés: A dezinformáció kezelése a média függetlenségének és sokszínűségének, valamint a 

médiaműveltségnek a további előmozdítása révén, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 
1. Egy olyan jogszabály bevezetése, amely uniós szintű minimumszabályok révén kezeli a média 

függetlenségét fenyegető veszélyeket, beleértve a média üzleti modelljének felülvizsgálatát az uniós 

médiapiac integritásának és függetlenségének biztosítása érdekében;60 

2. Az uniós versenyszabályok szigorú érvényesítése a médiaágazatban a nagy médiamonopóliumok 

kialakulásának megelőzése, valamint a médiapluralizmus és az indokolatlan politikai befolyástól 

és/vagy külföldi beavatkozástól való függetlenség biztosítása érdekében. A magas szintű etikai és 

önszabályozási normákkal rendelkező, minőségi újságírást szintén elő kell mozdítani;61 

3. Egy uniós szerv létrehozása, amelynek feladata a célzott félretájékoztatás és beavatkozás észlelése és 

kezelése, a helyzetfelismerés javítása, valamint a tényellenőrző szervezetek és a független média 

megerősítése. Továbbra is támogatni és népszerűsíteni kell a „forróvonalakat” és az olyan 

weboldalakat, mint a Europe Direct, ahol a polgárok és a nemzeti média tényszerűen ellenőrzött 

információkat kérhetnek és kaphatnak az európai politikákról és szakpolitikákról; 62 63 

4. A polgárok médiaműveltségének és a dezinformációval és a hamis hírek akaratlan terjesztésével 

kapcsolatos tudatosságának előmozdítása, többek között kötelező iskolai képzések révén. A 

tagállamokat arra is ösztönözni kell, hogy biztosítsanak e célra megfelelő humán és pénzügyi 

erőforrásokat; 64  

5. A meglévő kezdeményezésekre – például a dezinformációs magatartási kódexre és az Európai Digitális 

Média Megfigyelőközpontra (EDMO) – építve az online platformok kötelezése arra, hogy egyértelmű 

nyilatkozatokat tegyenek az általuk használt algoritmusokról (a felhasználókra bízva annak eldöntését, 

hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ezeknek alávessék őket) és a dezinformációs kockázatokról, 

amelyeknek a felhasználók ki vannak téve, miközben biztosítják a törvényes szólásszabadsághoz és a 

magánélethez való jogot.65 66 

 

 

28. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, kiberbiztonság (a) 

 
59A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 5., 12., 13., 17. és 28. sz. ajánlása; a belga NCP 1.5.1. és 
2.1.1.–2.4.3. sz. ajánlása; A holland NCP 3.1. sz. ajánlása. 
60Az ECP2 5. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.1. sz. ajánlása. A holland NCP 3.1. sz. ajánlása. 

61 Az ECP2 12. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.4. sz. ajánlása. 

62 Az ECP2 17. és 28. sz. sz. ajánlása. A belga NCP 1.5.1., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2. sz. ajánlása. 

63 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
64 Az ECP2 5. és 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.2. és 2.3.3. sz. ajánlása. 

65 Az ECP2 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. sz. ajánlása.  

66 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
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Célkitűzés: Az EU szerepének erősítése a kiberbiztonsági fenyegetések elleni küzdelemben, különösen 

az alábbiak révén: 

Intézkedések: 
1. Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) megerősítése annak érdekében, hogy jobban 

védje az egyéneket, szervezeteket és intézményeket a kiberbiztonság megsértése és a mesterséges 

intelligencia bűncselekmények céljára való felhasználása ellen. Ezzel egyidejűleg biztosítani kell az 

adatvédelmet és a személyes adatok védelmét; 67 68 

2. A nemzeti kiberbiztonsági hatóságok közötti koordináció fokozása és további erőfeszítések annak 

biztosítása érdekében, hogy az uniós szintű szabályokat nemzeti szinten megfelelően végrehajtsák.69 
70 

 

29. Javaslat: Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és életminőség71 

Célkitűzés: Fellépés az életkörülmények EU-szerte történő harmonizálása és az uniós polgárok 

társadalmi-gazdasági életminőségének javítása érdekében, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 
1.  A szakértőkkel és a szociális partnerekkel konzultálva átlátható életminőségi mutatók kidolgozása, 

beleértve a gazdasági, szociális és jogállamisági kritériumokat is, annak érdekében, hogy világos és 

reális ütemtervet lehessen felállítani a szociális normák emelésére és a közös uniós társadalmi-

gazdasági struktúra megvalósítására, többek között a szociális jogok európai pillérének végrehajtása 

révén. Ezeket be kell építeni a gazdaságirányítási keretbe és az európai szemeszter folyamatába;72 73 

2. A közvetlen közberuházások növelése az oktatásba, az egészségügybe, a lakhatásba, a fizikai 

infrastruktúrákba, az idősek és a fogyatékossággal élők gondozásába. A további beruházásoknak arra 

is törekedniük kell, hogy a polgárok számára megfelelő egyensúlyt biztosítsanak a munka és a 

magánélet között. Az ilyen beruházásokat teljes mértékben átlátható módon kell végrehajtani, 

lehetővé téve a teljes folyamat nyomon követését;74 

3. A nagyvállalatok megadóztatásának ösztönzése, az adóparadicsomokhoz való hozzáférés elleni 

fellépés és azok felszámolása az EU-n belül az olyan kiemelt területekre irányuló közberuházások 

növelése érdekében, mint az oktatás (ösztöndíjak, Erasmus) és a kutatás. Az adócsalás elleni uniós 

 
67 Az ECP2 13. sz. ajánlása. 

68 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
69 Az ECP2 13. sz. ajánlása. 

70 A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
 
71A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 1., 2., 21., 22. és 23. sz. ajánlása A holland NCP 1.1. sz. 
ajánlása. 
72Az ECP2 22. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 
73 A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport 
is foglalkozik. 
74Az ECP2 21. sz. ajánlása. A holland NCP 1.1. sz. ajánlása. 
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szintű küzdelemnek eszközként kell szolgálnia az államilag finanszírozott kezdeményezésekhez 

szükséges források előteremtéséhez;75 76 

4. A munkaerő-piaci megkülönböztetésmentességre vonatkozó uniós szintű kritériumok biztosítása és 

a magánvállalatok által a megkülönböztetésnek általában leginkább kitett személyek (pl. fiatalok, 

idősek, nők, kisebbségek) felvételének ösztönzése, többek között támogatásokkal, második 

lépésként pedig ideiglenes kvótákkal. Ebbe szorosan be kell vonni a szociális partnereket. A 

munkaerőpiacon kívüli diszkriminációt szintén törvényileg meg kell akadályozni, és elő kell mozdítani 

az egyenlőséget;77 

5. Megfizethető óvodák létrehozásának és működésének elősegítése, mind az állami, mind a 

magánszektorban, valamint ingyenes gyermekgondozás biztosítása az arra rászorulók számára.78  

 

 

 

30. Javaslat: Az állatok jogai, mezőgazdaság79 

 

Célkitűzés: Határozott intézkedések meghozatala az ökológiai és éghajlat-orientáltabb mezőgazdaság 

előmozdítása és biztosítása érdekében, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések: 
1. Részletes, mérhető és határidőhöz kötött minimumkritériumok meghatározása a haszonállatok 

védelme és magasabb szintű állatjóléti normák biztosítása érdekében, a fenntarthatósági célkitűzések 

bevezetésével összhangban és integrált élelmiszerrendszer-megközelítés alapján;80 81 

2. Pénzügyi szankciók bevezetése a mezőgazdasági tevékenység negatív externáliáiért (pl. 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás, peszticidek használata, túlzott vízfelhasználás, távolsági szállítás stb.) 

azok környezeti hatása alapján. Az EU-ba behozott mezőgazdasági termékeket is ennek alapján kell 

felmérni, hogy többek között vámok révén ki lehessen küszöbölni az alacsonyabb szintű 

környezetvédelmi előírásokból eredő versenyelőnyt;82 

3. A mezőgazdasági tömegtermelés támogatásának csökkentése, amennyiben az nem járul hozzá a 

fenntartható átálláshoz és e források átcsoportosítása a környezeti szempontból fenntartható, 

ugyanakkor megfizethető élelmiszertermékeket biztosító mezőgazdaság támogatására.83 84 

 

 

  

 
75Az ECP2 23. sz. ajánlása. 
76 A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport 
is foglalkozik. 
77Az ECP2 1. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 
78Az ECP2 2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. 
 

79A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 3., 4. és 6. sz. ajánlása. 
80Az ECP2 3. sz. ajánlása. 
81 A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
82Az ECP2 4. sz. ajánlása. 
83 Az ECP2 6. sz. ajánlása. 
84 A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik. 
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„Digitális átalakulás” 

 
Európának világelsővé és normaalkotóvá kell válnia a digitális transzformáció terén, és ki kell alakítania az 
etikus, emberközpontú, átlátható és biztonságos digitális társadalom kiépítésének európai módját. 
Európának ambiciózus megközelítést kell alkalmaznia, és teljes mértékben ki kell használnia a digitalizáció 
kínálta lehetőségeket, ugyanakkor foglalkoznia kell a digitalizációból eredő kockázatokkal és kihívásokkal. 
A digitalizáció társadalmunk minden területét érinti, így minden területen figyelembe kell venni. Ezzel 
összefüggésben említésre került a digitális évtizedben érvényre juttatandó digitális jogokról és elvekről 
szóló európai nyilatkozat, és javaslatokat tettek egy digitális jogokról szóló charta esetleges jövőbeli 
elfogadására. 
 
Az ukrajnai orosz agresszió csak megerősített számos, a javaslatokban tárgyalt pontot, például a digitális 
szuverenitás szükségességét, valamint a kibervédelemre és a dezinformációval szembeni védelemre való 
fokozott összpontosítást. Egyértelművé tette azt is, hogy napjainkban a konfliktusoknak a digitális 
szférában is vannak következményeik, és olyan új kérdéseket vetnek fel, mint például a személyes adatok 
lefoglalásának hosszú távú következményei és ezen adatok jogszerűtlen jövőbeli felhasználása. 
 
 

31. Javaslat: A digitális infrastruktúrához való hozzáférés85 

Célkitűzés: Az internethez való egyenlő hozzáférés minden európai polgár alapvető joga. Javasoljuk, 
hogy Európában a gyakorlatban mindenki férjen hozzá az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz, 
és hogy az Unió digitális infrastruktúrájának szuverenitását erősítsék meg a következők révén: 
 
Intézkedések: 
1. be kell ruházni a magas színvonalú és innovatív európai digitális infrastruktúrákba (többek között 

Európában kifejlesztett 5G- és 6G-infrastruktúrába); (az ECP1 40. és 47. sz. ajánlása, a holland NCP 1. 
sz. ajánlása) 

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

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

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

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

 
85 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP1): 17, 40, 47; A 
holland nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 1. sz. ajánlása 
86 Lásd az ECP3 az elektromos járművek infrastruktúrájáról szóló 38. sz. ajánlására mutató linket. 
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6. javítani kell az alapvető köz- és magánszolgáltatásokhoz való digitális hozzáférést és azok 
hozzáférhetőségét a polgárok és a vállalkozások számára, például a közigazgatási eljárások 
tekintetében, valamint biztosítani kell az e szolgáltatásokhoz való inkluzív hozzáférést és támogatást, 
például ügyfélszolgálatok révén; (munkacsoporti vita, többnyelvű digitális platform) 

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

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

 

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

 
Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az Unió gondoskodjon arról, hogy a szükséges digitális készségek és 
lehetőségek biztosításával valamennyi európai polgár részesüljön a digitalizáció előnyeiből, a 
következők révén:  
 
Intézkedések: 
1. biztosítani kell a formális és nem formális digitális jártasságot és készségeket biztosító képzéshez és 

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

2. biztosítani kell az internet egészséges használatát azáltal, hogy a tagállamokat arra ösztönzik, hogy 

vezessenek be digitális készségekkel kapcsolatos képzést valamennyi korcsoport számára, európai 

szinten meghatározott egységes programokkal és tantervekkel, például az internet kockázataira és 

lehetőségeire, a felhasználók online jogaira és a netikettre vonatkozóan; (az ECP1 47. sz. ajánlása és 

munkacsoporti vita) 

3. meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a társadalom 

digitalizációjából ne maradjanak ki az idősek, és hogy a technológia elérhető legyen számukra, 

mégpedig programok és kezdeményezések, például az igényeiknek megfelelő kurzusok támogatása 

révén. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz személyesen és nem digitális 

eszközökkel is hozzá lehessen férni; (az ECP1 34. és 47. sz. ajánlása) 

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

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

 
87A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 8., 34., 47. sz. ajánlása, az 
olasz nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 5.2. sz. ajánlása 
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6. fel kell hívni a figyelmet azokra a meglévő digitális platformokra (pl. az EURES-re), amelyek az 
álláskeresőket összekapcsolják a munkáltatókkal, és segítenek nekik munkát találni az Unióban; (az 
ECP1 8. sz. ajánlása)  

7. fokozni kell a beruházásokat és az erőfeszítéseket az oktatás – többek között a felsőoktatás – 
digitalizációjának előmozdítása érdekében (munkacsoporti vita, többnyelvű digitális platform) 

 
 
 

 

33. Javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – kiberbiztonság és dezinformáció88 

 
Célkitűzés: Javasoljuk, hogy a biztonságos, reziliens és megbízható digitális társadalom megteremtése 
érdekében az EU biztosítsa a meglévő jogszabályok hatékony és gyors végrehajtását, és rendelkezzen 
több hatáskörrel a kiberbiztonság fokozására, az illegális tartalmak és a kiberbűnözés kezelésére, a nem 
állami szereplők és önkényuralmi államok kiberfenyegetéseinek kivédésére és az ezekkel kapcsolatos 
károk elhárítására, valamint a dezinformáció kezelésére az alábbiak révén: 
 
Intézkedések: 
1. meg kell erősíteni az Europol/a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ pénzügyi és emberi 

erőforrásokra vonatkozó kapacitásait, proaktívabb megközelítést kell lehetővé tenni a kiberbűnözés 
elleni küzdelem terén, valamint ki kell építeni a közös európai kibervédelmi képességeket a 
nagyszabású támadásokkal szemben, egyebek mellett a jobb együttműködésen keresztül; (az 
ECP1 39. sz. ajánlása, a litván NCP 2.6. sz. ajánlása, a holland NCP 1. sz. ajánlása, munkacsoporti vita) 

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

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

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

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

6. olyan digitális platformokat kell támogatni, amelyek biztosítják a médiapluralizmust, illetve forrásokat 
és kezdeményezéseket a hagyományos médiából (pl. televízió, nyomtatott sajtó, rádió) és egyéb 
médiából származó információk megbízhatóságának és pártatlanságának értékeléséhez, teljes 

 
88A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 39. és 46. sz. ajánlása, a 
litván nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 2.6. sz. ajánlása, a holland NCP 1. sz. ajánlása 
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mértékben tiszteletben tartva a tömegtájékoztatás szabadságának elvét, és amelyek tájékoztatást 
nyújtanak a polgároknak a hírek minőségéről. (ECP1, 46. sz. ajánlás) 

 

34. Javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – adatvédelem89 

 
Célkitűzés: Támogatjuk az egyének adatszuverenitását, valamint a meglévő adatvédelmi szabályok 
(általános adatvédelmi rendelet) nagyobb ismertségét, hatékonyabb végrehajtását és érvényesítését a 
saját adatok feletti személyes ellenőrzés fokozása és az adatokkal való visszaélés korlátozása érdekében 
az alábbiak révén:  
 
Intézkedések: 
1. az adatvédelmi szabályokat jobban el kell magyarázni, növelni kell az átláthatóságot és javítani kell a 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
89A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 42., 43., 44. és 45. ajánlása, 
a holland nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 2. sz. ajánlása. 
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35. Javaslat: Digitális innováció a szociális és fenntartható gazdaság erősítése érdekében90 

 
Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő azokat a digitalizációs intézkedéseket, amelyek 
méltányos és fenntartható módon erősítik a gazdaságot és az egységes piacot, növelik Európa 
versenyképességét a technológia és az innováció terén, ösztönzik a digitális egységes piacot a 
vállalkozások méretétől függetlenül, és Európát világelsővé teszik a digitális transzformáció és az 
emberközpontú digitalizáció terén, az alábbiak révén:  
 
Intézkedések: 
1. A munkavállalók fizikai és mentális egészségére gyakorolt hatásokat szem előtt tartva jogi aktusokkal 

kell szabályozni az (emberközpontú) „intelligens munkavégzést”, például a lecsatlakozáshoz való jog 
biztosításával, illetve ha már léteznek ilyen jogszabályok, azokat meg kell erősíteni. Az 
„emberközpontú” megközelítésnek magában kell foglalnia az „emberi ellenőrzés” elvét; (az ECP1 7. 
ajánlása és munkacsoporti vita)91  

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

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

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

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

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

 
90A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 7., 16. és 17. ajánlása, a 
német és olasz nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 1.3. sz. ajánlása. 
91 Kapcsolat az erősebb gazdasággal foglalkozó munkacsoporttal  
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7. ki kell építeni az európai értékeken alapuló adatinfrastruktúrát; végre kell hajtani az „először 
digitálisan” és az „egyszeri adatszolgáltatás” elvét, valamint az innováció és a vállalkozások számára 
meg kell könnyíteni az adatokhoz való digitális és biztonságos hozzáférést; ösztönözni kell a 
közszolgáltatások digitalizációját (munkacsoporti vita és többnyelvű digitális platform) 

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

9. támogatni kell a nyílt forráskódú szoftvereket és ezek használatát az oktatásban és a képzésben, 
valamint a közforrásokból finanszírozott kutatásokhoz és szoftverekhez való ingyenes hozzáférést; 
(munkacsoporti vita, többnyelvű digitális platform) 

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

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

 

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

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

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

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

3. Olyan felhasználóbarát digitális platform biztosítása, amelyen a polgárok megoszthatják ötleteiket, 
kérdéseket tehetnek fel az uniós intézmények képviselőinek, és kifejthetik véleményüket  fontos 
uniós ügyekkel és jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, különös tekintettel az ifjúságra. A 
platformnak lehetővé kell tennie az online szavazásokat is;97 

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

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

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

 
92 Változtatások: munkacsoport, 3A. és 3B. 
93 Az ECP2 32., 37. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP 
94 francia NCP 
95 Változtatás: munkacsoport, 8., tömörebb megfogalmazás 
96 Az ECP2 29. sz. ajánlása 
97 Az ECP2 19., 32. ajánlása, belga és francia nemzeti vitacsoport, nemzeti rendezvények dán képviselője. 
98 Belga NCP 
99 Változtatás: munkacsoport, 7B. 
100 Belga NCP 
101 Végleges Kantar-jelentés, 85. o. 
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7. Polgári közgyűlések rendszeres időközönkénti megtartása jogilag kötelező erejű uniós jog alapján. A 
résztvevőket véletlenszerűen, reprezentativitási kritériumok alapján kell kiválasztani, és ösztönözni 
kell a részvételt. Szükség esetén szakértői támogatására is sor kerül, hogy a közgyűlés tagjai elegendő 
információval rendelkezzenek a tanácskozáshoz. Ha az intézmények nem veszik figyelembe az 
eredményeket, azt megfelelően indokolni kell;102 A polgárok és a civil társadalom részvétele és 
előzetes bevonása fontos alapja a választott képviselők által meghozandó politikai döntéseknek. Az 
EU a képviseleti demokrácián alapul: az európai választásokkal a polgárok egyértelmű megbízást 
adnak képviselőiknek, és közvetve kifejezik véleményüket az uniós politikákról;103 

8. Fokozott – pénzügyi és egyéb – strukturális támogatás nyújtása a civil társadalom, különösen a fiatalok 
civil társadalma számára, valamint a helyi hatóságok támogatása a helyi ifjúsági tanácsok 
létrehozásában;104  ezt az európai demokrácia cselekvési tervben a civil társadalom és a szociális 
partnerek bevonására vonatkozó külön pillérrel, valamint célzott civil társadalmi stratégiával lehetne 
elérni;105 

9. A jogszabályok „ifjúsági ellenőrzésének” bevezetése, beleértve mind a hatásvizsgálatot, mind a 
fiatalok képviselőivel folytatott konzultációs mechanizmust, ha úgy ítélik meg, hogy a jogszabály 
hatással van a fiatalokra;106 

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

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

 

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

 

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

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

 
102 Az ECP2 39. sz. ajánlása, belga NCP 3. 
103 Változtatás: munkacsoport, 10A., tömörebb megfogalmazás 
104 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 
105 Változtatás: munkacsoport, 54C. 
106 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 
107 Nemzeti rendezvények dán képviselője. 
108 Változtatás: munkacsoport, 15A., kompromisszumos megfogalmazás  
109 Az ECP2 24., 36., 38. sz. ajánlása, belga NCP 
110 Változtatás: munkacsoport, 16C. 
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2. Az EU-ra vonatkozó megbízható információk könnyen és inkluzív módon történő hozzáférhetővé 
tétele valamennyi polgár számára. Az uniós intézményeknek közérthetőbb nyelvet kellene 
használniuk, és kommunikációjukban kerülniük kellene a bürokratikus kifejezések használatát, 
miközben meg kellene őrizniük az adott információ minőségét és szakmaiságát, valamint az 
információkat hozzá kellene igazítaniuk a különböző kommunikációs csatornákhoz és 
közönségprofilokhoz.111 Fontolóra kellene venni például egy olyan mobilalkalmazás létrehozását, ahol 
az uniós szakpolitikákra vonatkozó információk közérthetően jelennek meg.112 Külön erőfeszítéseket 
kell tenni a fiatalok megszólítására a digitális médián, az ifjúsági mozgalmakon és az uniós projektet 
népszerűsítő különböző „nagyköveteken” (szervezetek és magánszemélyek) keresztül;113 114  

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

4. A szabad, plurális és független média védelme és támogatása, valamint a médiumok– köztük a 
közszolgálati műsorszolgáltatók, a közszolgálati hírügynökségek és az európai média – ösztönzése 
arra, hogy szabadságuk és függetlenségük tiszteletben tartása mellett rendszeresebben tudósítsanak 
az európai ügyekről, hogy az EU tagállamaiban rendszeres és átfogó tudósítást biztosítsanak;118 a 
dezinformáció és a külföldi beavatkozás elleni küzdelem fokozása, valamint az újságírók védelmének 
biztosítása;119  

5. Európa közelebb hozása a polgárokhoz a kapcsolattartó pontok, a külön erre a célra létrehozott 
központok vagy „Európa Házak” működésének javításával120, amelyek helyi szinten uniós ügyekkel 
kapcsolatos szakanyagot, információt és tanácsot nyújtanak a polgároknak, valamint meghallgatják 
aggodalmaikat és részt vesznek az egyesületekkel folytatott vitákban, hogy segítsék a polgárok 
véleményének európai szintű terjesztését;121  

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

 

 
111 Az ECP2 33. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP 
112 Az ECP2 26. sz. ajánlása 
113 Változtatás: munkacsoport, 17. 
114 Belga  NCP 
115 Változtatás: munkacsoport, 18A. 
116 Az ECP2 25. sz. ajánlása. 
117Változtatás: munkacsoport, 18B. 
118 Az ECP2 31. sz. ajánlása, belga és holland NCP 
119 Változtatások: 19A – 19A, átfogalmazás a szöveghez igazítva 
120 Változtatás: munkacsoport, 21., kompromisszum 
121 Belga és francia NCP. 
122 Változtatás: munkacsoport, 23B. 
123 Az ECP2 27. sz. ajánlása, belga NCP 
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38. Javaslat: Demokrácia és választások 

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

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

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

3. Az uniós választójog módosítása az európai parlamenti választásokra vonatkozó választási feltételek 
(választójogi korhatár, választási időpont, a választási körzetekre, jelöltekre, politikai pártokra és azok 
finanszírozására vonatkozó követelmények) harmonizálása érdekében, valamint a több tagállamból 
érkező jelölteket tartalmazó uniós szintű listákra vagy „transznacionális listákra” való szavazás felé 
való elmozdulás127, figyelembe véve128 az uniós tagállamok polgárainak e kérdéssel kapcsolatos 
véleményét.129 

• Az Európai Parlament képviselőinek egy részét az egész Európai Unióra kiterjedő listán kellene 
megválasztani, a többit pedig a tagállamokon belül;130 

• A reformnak a digitális szavazási lehetőségek megkönnyítését131 és a fogyatékossággal élők 
tényleges szavazati jogának biztosítását132 is célul kell kitűznie. 
 

4. A polgárok és választott képviselőik közötti kapcsolatok erősítése, figyelembe véve a nemzeti 
sajátosságokat és a polgárok azon kívánságát, hogy közelebb kerüljenek hozzájuk, és érezzék, hogy 
aggodalmaik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek választott képviselőinek konkrét 
intézkedéseihez vezetnek.133 Ez egyetemes probléma, és az embereket minden korosztályban meg 
kellene szólítani;134 

 
124Változtatás: munkacsoport, 25C. 
125 Az ECP 14. sz. ajánlása 
126 Az ECP 18. sz. ajánlása Megj.: A polgárok képviselői kifejtették, hogy ezt nagy gonddal kell végrehajtani és 
igénybe venni. 
127 Az Európai Bizottság képviselői kifejtették, hogy ezt egy átmeneti időszakot követően kell végrehajtani, és nem 
szabad elsietni a dolgokat. 
128 Változtatások: munkacsoport, 28E., G., H. 
129 Az ECP2 16. sz. ajánlása, holland NCP 20., a nemzeti vitacsoport megosztott volt a „transznacionális listák” 
tekintetében. 
130 Az ECP2 16. sz. ajánlása alapján, vita a munkacsoportban. 
131 Az ECP2 19. sz. ajánlása és többnyelvű digitális platform 
132 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
133 Változtatás: munkacsoport, 32B. 
134 Az ECP2 36. sz. ajánlása, belga és francia NCP 
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• Az európai polgároknak nagyobb beleszólást kell kapniuk abba, hogy kit választanak a 
Bizottság elnökévé. Ezt vagy a Bizottság elnökének közvetlen megválasztásával135, vagy 
csúcsjelöltrendszerrel lehetne elérni;136 

• Az Európai Parlamentnek jogalkotás-kezdeményezési joggal kell rendelkeznie a megvitatandó 
témák meghatározása érdekében137, és ezt követően el kell fogadnia a tanácskozások során 
megfogalmazott ajánlások nyomon követéséhez szükséges szövegeket;138 

• Az Európai Parlamentnek kell döntenie az EU költségvetéséről, mivel nemzeti szinten ez a 
parlamentek joga;139 

• A politikai pártoknak, a civil társadalmi szervezeteknek és a szakszervezeteknek élénkebbnek 
és elérhetőbbnek kell lenniük annak érdekében, hogy a polgárokat jobban bevonják és 
elköteleződésre bírják az európai demokrácia irányában.140 Ez hozzájárulna az uniós témáknak 
a politikai pártokon, a szervezett civil társadalmon és a szociális partnereken keresztül zajló 
nyilvános vitákba való bevonásához is, nemcsak az európai választások során, hanem a 
nemzeti, regionális és helyi választások előtt is.141 
A demokrácia az intézményekben és általában a társadalomban testesül meg, beleértve a 
munkahelyeket is a szociális partnerek szerepén keresztül.142 
 
 

39. Javaslat: Uniós döntéshozatali folyamat  

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

 
135 Francia NCP („az Európai Bizottság elnökének általános választójog alapján történő megválasztása”), MDP 
(végleges Kantar-jelentés: A hozzászólások csoportja a Bizottság elnökének polgárok általi közvetlen 
megválasztását tárgyalja) 
136 Az EP álláspontja: az Európai Bizottság elnökévé annak az európai politikai pártnak a csúcsjelöltjét választják, 
amelyik az európai választásokon a legtöbb szavazatot kapta, és amelyet az Európai Parlament képviselőinek 
többsége támogatni tud. Amennyiben nem sikerül elérni a koalíciós többséget, a feladatot a következő csúcsjelöltre 
kell bízni. E célból az európai politikai pártok jelölteket jelölhetnek a Bizottság elnöki posztjára. Paulo Rangel: A 
csúcsjelölti folyamat megerősítése érdekében az Európai Parlament és az Európai Tanács pozícióját fel kellene 
cserélni, ami szerződésmódosítást jelentene: a Parlament javaslatot tenne, a Tanács pedig jóváhagyná a Bizottság 
elnökét. többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „A hozzászólások csoportja a Bizottság elnökének 
megválasztását és a biztosok kinevezését tárgyalja, beleértve a Spitzenkandidaten-rendszert”). EYE, 23. o.: „A 
Bizottság elnökjelöltjeit nem a győztes pártok közötti háttéralkuk során kellene megválasztani. Be kell tartanunk az 
úgynevezett »Spitzenkandidaten« (csúcsjelölt) rendszert, amelyben minden párt a választási kampány előtt 
bejelenti a Bizottság elnöki tisztségére jelöltjét abban az esetben, ha a párt többséget szerez. A kampányban való 
aktív részvétel és a polgárokkal való közvetlen kapcsolattartás révén a leendő elnök szorosabb kapcsolatba kerülhet 
az európai lakossággal.”, és vita a munkacsoportban. 
137 Változtatás: munkacsoport, 34C. 
138 Belga NCP (3.2.), francia NCP (11.),- többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az Európai 
Parlamenttel kapcsolatban a hozzászólók leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy az intézményt ruházzák fel 
tényleges jogalkotás-kezdeményezési hatáskörrel.”) 
139 A Tanács szerint ez a javaslat nem polgári ajánláson alapul, így nincs összhangban az elfogadott módszertannal. 
140 Többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Egy másik hozzájárulás szerint a pártoknak 
nyitottabbá kell válniuk a különböző kulturális vagy társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező emberek számára”) 
141 Régiók Bizottsága a munkacsoportban 
142 Változtatás: munkacsoport, 38., kompromisszumos megfogalmazás 
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1. Az uniós intézmények döntéshozatali és szavazási szabályainak újraértékelése, az egyhangú szavazás 
kérdésére összpontosítva, amely nagyon megnehezíti a megállapodás elérését, ugyanakkor biztosítva 
a szavazati „súlyok” méltányos kiszámítását a kis országok érdekeinek védelme érdekében;143 

• Minden egyhangúlag eldöntött kérdésben minősített többséggel kellene dönteni. Az egyetlen 
kivétel az új tagok uniós felvétele legyen, valamint az EU alapelveinek módosítása, ahogyan 
azt az EUSZ 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja.144 
 

2. A döntéshozatal átláthatóságának biztosítása azáltal, hogy független polgári megfigyelők számára 
lehetővé teszik a döntéshozatali folyamat szoros nyomon követését, szélesebb körű145 hozzáférést 
biztosítanak a dokumentumokhoz, és ennek alapján szorosabb kapcsolatokat és fokozott párbeszédet 
alakítanak ki a polgárok és az uniós intézmények között;146 

• Az EU-nak javítania kell döntéshozatali folyamatának és intézményeinek átláthatóságát. 
Például a Tanács és az Európai Parlament üléseit, beleértve a szavazásokat is, ugyanúgy kell 
online közvetíteni. Ez lehetővé tenné az érdeklődő polgárok számára, hogy nyomon kövessék 
az uniós politikai döntéshozatalt, és elszámoltathatóvá tegyék a politikusokat és a politikai 
döntéshozókat147; meg kell erősíteni az Európai Parlament vizsgálati jogát; 

• Tovább kell fejleszteni az uniós döntéshozatali folyamatot, hogy jobban bevonják a nemzeti, 
regionális és helyi képviselőket, a szociális partnereket és a szervezett civil társadalmat.148 
Meg kell erősíteni a parlamentközi együttműködést és párbeszédet. A nemzeti parlamenteket 
is jobban be kell vonni az Európai Parlament jogalkotási eljárásába, például a 
meghallgatásokon való részvétel révén.149 Ezen túlmenően a szubnacionális szint és a Régiók 
Bizottságának jobb bevonása segít abban, hogy jobban figyelembe vegyék az uniós jog 
végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.150 
 

3. Az uniós intézmények neve megváltoztatásának mérlegelése annak érdekében, hogy feladataik és 
szerepük az uniós döntéshozatali folyamatban egyértelművé váljon a polgárok számára;151 

• Az uniós döntéshozatali folyamatnak olyan világosabb és érthetőbb struktúrán kellene 
alapulnia, amely hasonlít a nemzeti rendszerekre,152 és egyértelműen tükrözi az európai 
intézmények és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást;153 

 
143Az ECP2 20. sz. ajánlása. 
144 Az ECP4 21. sz. ajánlása 
145Változtatás: munkacsoport, 43. 
146Az ECP2 34. sz. ajánlása, holland NCP 
147Vita a munkacsoportban az ECP2 34. sz. ajánlásáról, holland NCP, többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-
jelentés: „Az átláthatóság növelése és a polgároknak az uniós döntéshozatali folyamatba való 
nagyobb mértékű bevonása” szintén támogatott elképzelés. 
148 Vita a munkacsoportban (a nemzeti parlamentek és a Régiók Bizottsága előadása) 
149 Változtatás: munkacsoport, 45C. 
150 Változtatás: munkacsoport, 46B. 
151 Az ECP2 15. sz. ajánlása 
152 Vita a munkacsoportban az ECP2 15. sz. ajánlásában kifejezett igény alapján: „egyértelművé tegyük az uniós 
intézmények feladatait”, többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „javaslatok érkeztek a kétkamarás 
jogalkotási rendszernek az Unióban való elmélyítésére is”. 
153Változtatás: munkacsoport, 48B. 



2022.04.27. 
 

45 

  HU 

• Például az Európai Unió Tanácsát az Európai Unió Szenátusának, az Európai Bizottságot pedig 
az Európai Unió Végrehajtó Bizottságának lehetne hívni.154 

 

4. Az Európai Unió teljesítési kapacitásának növelése a kulcsfontosságú területeken;155                                                            
                                                                                                                                   

5. Megfelelő civil és szociális párbeszéd-mechanizmusok és folyamatok biztosítása az uniós 
döntéshozatali folyamat minden szakaszában, a hatásvizsgálattól a szakpolitikák kialakításáig és 
végrehajtásáig.156 

6. Az Európai Unió működésének reformja a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom jobb 
bevonásával. A meglévő struktúrák megerősítése annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az uniós 
polgárok igényeit és elvárásait a döntéshozatali folyamatban, tekintettel az európai demokratikus 
életben betöltött fontos szerepükre. Ennek keretében erősíteni kell az EGSZB intézményi szerepét, és 
fel kell hatalmazni a részvételi demokráciával kapcsolatos tevékenységek – például a civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott strukturált párbeszéd és a polgári panelek – elősegítőjeként és 
garantálójaként. Az Európai Unió demokratikus életéhez elengedhetetlenül fontos az élénk civil 
társadalom.157 

7. Az alkotmányról szóló vita újraindítása – adott esetben – az értékeink jobb összehangolása érdekében. 
Egy alkotmány segíthet a pontosításban, valamint a polgárok bevonásában és a döntéshozatali 
folyamat szabályairól való megállapodásban;158 

 

40. Javaslat: SZUBSZIDIARITÁS 

 

1. Az aktív szubszidiaritás és a többszintű kormányzás az EU működésének és demokratikus 
elszámoltathatóságának kulcsfontosságú elvei és alapvető jellemzői;159 

 

2. Az EU-nak felül kell vizsgálnia azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi a nemzeti parlamentek 
számára annak értékelését, hogy az új európai szintű jogalkotási javaslatok nem sértik-e jogi 
hatáskörüket, valamint kapjanak lehetőséget rá, hogy jogalkotási kezdeményezést javasolhassanak 
európai szinten. Ezeket a mechanizmusokat ki kell terjeszteni az EU jogalkotási hatáskörrel 
rendelkező valamennyi regionális parlamentjére is;160 

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

csatornákkal rendelkezzenek a párbeszédhez, és az intézményi struktúrában nagyobb szerepet161 
kapjon területi hatással bíró ügyek esetében;162 

 
154 Az ECP2 15. sz. ajánlása 
155 Megbeszélések a munkacsoportban 
156 Változtatás: munkacsoport, 52A. 
157EGSZB, kompromisszumos megfogalmazás  
158Az ECP 35. sz. ajánlása, francia NCP, valamint változtatások: munkacsoport, 51C., D. együttesen 
159 Változtatás: munkacsoport, 53D. 
160Vita a munkacsoportban, nemzeti parlamentek 
161Vita a munkacsoportban, Régiók Bizottsága, Gazdasági és Szociális Bizottság; Végleges Kantar-jelentés, 85. o. 
162Változtatás: munkacsoport, 58B. 
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4. A szubszidiaritás valamennyi uniós intézmény által közösen elfogadott fogalommeghatározásának 
rendszeres használata segíthetne tisztázni, hogy a döntéseket európai, nemzeti vagy regionális 
szinten kell-e meghozni.163 
 

5. A szociális partnereket és a szervezett civil társadalmat jobban be kell vonni a döntéshozatali 
folyamatba, tekintettel az európai demokratikus életben betöltött fontos szerepükre. Az Európai 
Unió demokratikus életéhez elengedhetetlen az élénk társadalom. 164 

 

Felszólítjuk az Európai Unió intézményeit, hogy a munkacsoport következtetéseit valósítsák meg és 
ténylegesen hajtsák végre. Ez megvalósítható a Lisszaboni Szerződés által már biztosított lehetőségeken 
keresztül, és szükség esetén egy európai konvent létrehozására irányuló kérés elindításával.165 

 

 

  

 
163Változtatás: munkacsoport, 59B. 
164Vita a munkacsoportban, szociális partnerek és több más résztvevő 
165Változtatás: munkacsoport, 63A., kompromisszumos megfogalmazás 
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„Migráció” 

 

 

41. Javaslat: Jogszerű migráció166 

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése a jogszerű migráció terén: 

Intézkedések: 

1. Európai szintű kommunikációs kampány indítása annak érdekében, hogy az európai polgárok jobban 

megismerjék az EURES-t (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az uniós bevándorlási portált és a 

harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő uniós eszközét, az uniós vállalatok pedig a 

munkaerőfelvétel során gyakrabban használják ezeket (6. ajánlás).  

2. A migránsok uniós munkaerőpiachoz való hozzáférésével foglalkozó európai szerv létrehozása, vagy a 

Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Együttműködési Hálózata (EURES) hatáskörének kibővítése, 

például a tehetséggondozási partnerség projektjeinek javítása (7. ajánlás és munkacsoporti vita), a 

származási országban a készségkínálat és -kereslet online megfeleltetésének lehetőségével, értékelési 

kritériumok alapján (9. ajánlás és munkacsoporti vita). Az EU-nak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, 

hogy a különböző érintett közigazgatási szervek közötti jobb interoperabilitás révén egyszerűsítsék a 

legális migránsok fogadásának és integrációjának folyamatát és az uniós munkaerőpiachoz való 

hozzáférésüket (munkacsoporti vita). 

3. A „kék kártya” irányelv működésének és végrehajtásának javítása az uniós gazdaság számára 

szükséges képesítések vonzása érdekében (7. ajánlás és munkacsoporti vita), figyelembe véve az 

agyelszívás kockázatát (ld. még: 1. intézkedés, II. javaslat). 

4. A felfelé irányuló konvergencia előmozdítása a harmonikus munkakörülmények tekintetében az 

Unióban mindenütt, felszámolva a munkakörülmények terén fennálló egyenlőtlenségeket és 

biztosítva az uniós munkaerő-migrációs politika hatékonyságát és a munkavállalói jogokat. Ezzel 

összefüggésben a szakszervezetek szerepének megerősítése nemzeti és transznacionális szinten (28. 

ajánlás és munkacsoporti vita), a munkaadói szervezetekkel együttműködve (plenáris vita). 

5. Az erőfeszítések fokozása a tagállamok polgárainak a migrációs és integrációs témákkal kapcsolatos 

tájékoztatása és oktatása terén (30. ajánlás és LT 9. Ajánlás és munkacsoporti vita).  

 

42. Javaslat: Irreguláris migráció167 

 

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése az irreguláris migráció valamennyi formájának kezelésében, 

valamint az Európai Unió külső határai védelmének megerősítése az emberi jogok tiszteletben tartása 

mellett: 

Intézkedések: 

 
166A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): 6, 7, 9, 28, 30; 
Litvánia 9. ajánlása 
167A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): és 27. ajánlása, 
Litvánia 10. ajánlása, Hollandia 3. ajánlása 
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1. Aktív hozzájárulás (például partnerségi megállapodások révén) az Európai Unión kívüli országok 

gazdasági és szociális fejlődéséhez – különösen azon országok esetében, ahonnan nagy számban 

áramlanak be migránsok – a migráció kiváltó okai, többek között az éghajlatváltozás kezelése 

érdekében. Ezen intézkedéseknek átláthatónak kell lenniük, és mérhető hatást kifejtő kézzelfogható 

eredményeket kell felmutatniuk, amelyekről egyértelműen tájékoztatni kell az uniós polgárokat (27. 

ajánlás, NL 3. ajánlás és munkacsoporti vita). 

2. Valamennyi külső határ védelmének biztosítása a Frontex átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának javítása, szerepének megerősítése (8. ajánlás és munkacsoporti vita), 

valamint az uniós jogszabályok kiigazítása annak érdekében, hogy jobban hozzájáruljanak az 

irreguláris migrációval kapcsolatos jelenlegi kihívások – többek között az embercsempészet, az 

emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a harmadik államok által elkövetett, a migránsokat 

eszközként felhasználó hibrid támadások és az emberi jogok megsértése – kezeléséhez (LT 10. ajánlás 

és munkacsoporti vita).  

 

43. Javaslat: Irreguláris migráció168 a) 

Célkitűzés: A migránsok első befogadására vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazásának 

biztosítása valamennyi tagállamban: 

Intézkedések: 

1. Kötelező uniós jogalkotási intézkedések bevezetése valamennyi migráns, különösen a várandós nők, 

a gyermekek és minden sérülékeny csoport biztonságának és egészségének garantálása érdekében 

(10. és 38. ajánlás). 

2. Az uniós pénzügyi, logisztikai és operatív támogatás növelése a helyi önkormányzatok és a regionális 

önkormányzatok számára is az első fogadás lebonyolításához, ami vagy a menekültek és a legális 

migránsok lehetséges befogadásához vagy az irreguláris migránsok hazatelepítéséhez vezetne (35. 

ajánlás és munkacsoporti vita). 

 

44. Javaslat: Menekültügy, integráció169 

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése és az európai menekültügyi rendszer reformja a 

szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvei alapján: 

Intézkedések: 

1. Valamennyi menedékkérőre egységesen alkalmazandó közös uniós szabályok elfogadása a 

nemzetközi védelem iránti kérelmeknek a tagállamokban elvégzendő elbírálására irányuló eljárások 

tekintetében. Ezen eljárások során tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot (29. ajánlás, valamint 

IT 3.8. és 4.4. ajánlás (15.o.) és munkacsoporti vita). Mivel a menedékkérők fogadása nemzeti szinten, 

 
168 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 35. és 38. 
ajánlás. 
169 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 31., 33., 36., 
37., 38., 39., 40. ajánlás Olaszország 3.8. és 4.4. ajánlása (15. o.) és 5.6. ajánlása (11. o.), Litvánia 2. és 3., Hollandia 
1. és 2. ajánlása 
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különböző szereplők közreműködésével történik, az EU-nak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy 

a különböző érintett közigazgatási szervek közötti interoperabilitás javításával egyszerűsítsék és 

gyorsítsák fel e folyamatot, és egyedi szolgálat (egyablakos ügyintézési pont vagy egységes belépési 

pont) létrehozásával egyszerűsítsék a nemzeti közigazgatási eljárásokat a menedékkérők számára (37. 

ajánlás és munkacsoporti vita). 

2. A dublini rendszer felülvizsgálata a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás biztosítása 

érdekében, beleértve a migránsok tagállamok közötti újraelosztását; további támogatási formák is 

elképzelhetők (33., 36., 37., 40. ajánlás LT 2. ajánlás; Olaszország 3.8. ajánlása (15. o.) és Hollandia 2. 

ajánlása, valamint munkacsoporti vita és plenáris vita). 

3. A menedékkérők befogadására vonatkozóan a 2013/33/EU irányelvben meghatározott 

minimumszabályok szigorítása a befogadó létesítmények és az elszállásolás javítását célzó szigorúbb 

jogalkotási intézkedések révén (ECP 31. ajánlás és IT 5.6. ajánlás (11. O.) és munkacsoporti vita). 

4. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a terhes nőkre, a gyermekekre és különösen a kísérő 

nélküli kiskorúakra (38. ajánlás és munkacsoporti vita). 

5. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége pénzügyi és emberi erőforrásainak, valamint irányítási 

kapacitásának megerősítése és növelése a menedékkérők uniós tagállamokon belüli áthelyezésének 

koordinálása és irányítása érdekében, biztosítva a menedékkérők méltányos elosztását (36. és 37. 

ajánlás és LT 3. ajánlás, valamint munkacsoporti vita). 

 

45. Javaslat: Menekültügy, integráció170 (a) 

Célkitűzés: Az integrációs politikák javítása valamennyi tagállamban: 

Intézkedések: 

1. Az EU biztosítja – többek között a helyi és regionális hatóságok bevonása és a civil társadalmi 

szervezetek hozzájárulása révén –, hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos eljárás során minden 

menedékkérő és menekült nyelvi és integrációs tanfolyamokon, szakképzésen és egyéb 

tevékenységekben vegyen részt (32. ajánlás, FR 13. ajánlás, valamint munkacsoporti vita és plenáris 

vita). 

2. A megfelelő képesítéssel rendelkező menedékkérők számára hozzáférést kell biztosítani a 

munkaerőpiachoz az EU-ban mindenütt, lehetőleg önállóságuk megerősítésének céljával (7. ajánlás 

és munkacsoporti vita). 

 
 

 

  

 
170 A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): és 32. ajánlás; 
FR 13. módosítás. 
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„Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” 

 

46. Javaslat: Oktatás 

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

Intézkedések: 

1. A különböző oktatási programok szintjének összehangolása az Európai Unióban a nemzeti, regionális 
és helyi tartalmak elfogadásával, és az oktatási rendszerek közötti szorosabb kapcsolatok 
kialakításával, többek között az oklevelek egyenértékűségének megszervezésével.171 Az általános 
iskolában kezdődően tanított alaptantárgyakra vonatkozó, igazolt minimális oktatási szint 
elfogadása.172 Az oktatás területén a megosztott hatáskörök bevezetése, legalább az állampolgári 
ismeretek oktatása terén, miközben e hatáskör EU általi gyakorlása nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy hatásköreiket gyakorolják. A szakmai képesítések valamennyi uniós 
tagállamban való érvényesítése és kölcsönös elismerése.173 Az Európai Uniónak elő kell mozdítania a 
nem formális és informális tanulás174 és az azt biztosító ifjúsági szervezetek, valamint a külföldi 
tanulmányi időszakok elismerését is. 

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

− Állampolgári ismeretek oktatása a demokratikus folyamatokról, valamint az uniós értékekről 
és Európa történelméről.175 Ezt közös modulként kell kidolgozni, és azt minden tagállamban 
oktatni kell. Az európai integrációs folyamat jobb megértésének egyik szempontjaként 
javítani kell a gazdasági műveltséget is.176 

− Digitális kompetenciák.177 
− STEAM178        
− Vállalkozói tevékenység és kutatás  

 
171 A francia nemzeti polgári vitacsoport 6. módosítása. 

172 Az ECP1 37. ajánlása. 

173 Európai polgári vitacsoport, 3. ajánlás. A francia nemzeti polgári vitacsoport 6. módosítása. 

174 Az ECP1 41. ajánlása. 

175 Ezt részletesebben az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport tárgyalja. Lásd a 2. európai polgári 

vitacsoport 24. ajánlását, a belga nemzeti polgári vitacsoport 1.1., 1.2. és 2.12. ajánlását, valamint az olasz nemzeti 
polgári vitacsoport befogadási politikákról szóló ajánlását.  

176Az olasz nemzeti polgári vitacsoport befogadási politikákról szóló ajánlása. 

177 Ezt részletesebben a digitális átállással foglalkozó munkacsoport tárgyalja. Lásd az 1. európai polgári vitacsoport 

8. és 34. ajánlását. 

178 Az olasz nemzeti polgári vitacsoport ajánlása a fiatalok természettudományos tantárgyak tanulására való 

ösztönzéséről. 
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− A kritikai gondolkodás javítása. Javítani kell a médiaműveltséget az online biztonság 
garantálása érdekében, és képessé kell tennünk a polgárokat arra, hogy minden tagállamban 
önállóan értékelni tudják, hogy egy adott információ megbízható-e vagy sem, és felismerjék 
az álhíreket, ugyanakkor kihasználják az internet által kínált lehetőségeket. Ezt az 
alapoktatásban külön óraként kellene bevezetni, és más nyilvános helyeken is fel kellene 
kínálni minden korosztály számára, egy erre a célra létrehozott uniós szervezet irányításával, 
a tagállamok bevált gyakorlataira támaszkodva. Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a 
tagállamok a célzott finanszírozást a rendeltetési célokra használják fel.179  

− A humán készségeknek az iskolai tantervek valamennyi kurzusába történő beépítése. Humán 
készségek alatt az alábbiak értendők: egymás meghallgatása, a párbeszéd, az ellenálló 
képesség, a megértés, a mások tisztelete és megbecsülése, a kritikus gondolkodás, az önálló 
tanulás, a folyamatos kíváncsiság és az eredményorientáltság ösztönzése.180   

− Mindenki segítése abban, hogy megismerje a környezeti fenntarthatóságot és annak az 
egészséggel való kapcsolatát. A biológiai sokféleséget kötelező tantárggyá kell tenni az 
iskolákban. Ennek az oktatásnak már az iskolában el kell kezdődnie az összes ökológiai 
kérdéssel foglalkozó speciális tantárgyakkal, és magában kell foglalnia a valós életből vett 
példákat bemutató kirándulásokat, amelyeket egy finanszírozási programnak kell 
támogatnia.181 

− A megfélemlítés és a rasszizmus elleni küzdelem. 

3. A tanárok képzésének támogatása182, hogy tanuljanak a tanítási módszerek fejlődését tükröző legjobb 
gyakorlatokból, és korszerű, innovatív és kreatív oktatási technikákat alkalmazzanak, például 
gyakorlati tevékenységeket, a Covid19-világjárvány és másfajta válságok tanulságaira is építve, 
valamint a mobilitás lehetőségeit előmozdítva.183 

4. Az összes gyermek és család oktatási igényének kielégítése érdekében prioritásként kell kezelni a 
hardverhez és az  összeköttetést biztosító szélessávú internethez való hozzáférést.184  

5. Olyan információs platform létrehozása, ahol össze lehetne gyűjteni az EU-n belüli transznacionális 
oktatási és képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkat, példákat lehetne bemutatni a bevált 
gyakorlati megoldásokra, és lehetőséget lehetne teremteni a polgároknak arra, hogy a határokon 
átnyúló cserére vonatkozó új ötletekkel álljanak elő. A platformnak oktatási segédanyagokat kell 
kínálnia az éghajlatváltozásról, a fenntarthatóságról, a környezetvédelmi kérdésekről és a 
digitalizációról, és tájékoztatást kell nyújtania a kulcsfontosságú témákkal foglalkozó, már létező, 

 
179 Az ECP1 33. és 48. ajánlása. Ezt a digitális átállással foglalkozó munkacsoport is tárgyalja. Lásd a 1. európai 

polgári vitacsoport 47. ajánlását az internet egészséges használatáról. 

180 Az ECP1 5. ajánlása. 

181 Az ECP1 15. és 18. ajánlása. 

182Az olasz nemzeti polgári vitacsoport „Európa a világban” ajánlása 

183 ECP1, 18. és 41. ajánlás, valamint az olasz nemzeti polgári vitacsoport ajánlása az oktatók képzésébe 
történő befektetésről. 

184ECP1, 17. ajánlás, az egész a digitális munkacsoport számára kiosztva. 
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szakosodott fórumokról.185 -  a platformon szereplő információk felhasználását és végrehajtását 
támogató finanszírozási programmal együtt lehetne rendelkezésre bocsátani. 

 

47. Javaslat: Európai ifjúsági ügyek 

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

Intézkedések: 

1. Több lehetőséget kell kínálni minden szinten a fiataloknak a demokratikus és a döntéshozatali 
folyamatokban való részvételre és képviseletre, és támogatni kell a meglévő programokat többek 
között azáltal, hogy az iskolákban gyermekek (pl. 10-16 évesek) részvételével is szerveznek polgári 
fórumokat. Az európai képviselők találkozhatnának az iskolás gyermekekkel az iskolákban, hogy a 
polgárok Európához való közeledését és annak jobb megértését már fiatal koruktól kezdve 
erősítsék.186 Annak biztosítása, hogy minden uniós szintű szakpolitikai döntéshozatalt ifjúsági 
szemszögből szemléljenek, uniós „ifjúsági tesztet” kell kidolgozni annak érdekében, hogy minden új 
jogszabályt és szakpolitikát fiatalokra összpontosító hatásvizsgálatnak vessenek alá, beleértve a 
fiatalokkal folytatott konzultációt is.  

2. Meg kell vitatni és meg kell fontolni, hogy 16 éves kortól részt lehessen venni az európai parlamenti 
választásokon, és ezzel párhuzamosan javítani kell az állampolgári ismeretek oktatását és az EU-val 
kapcsolatos oktatást. A nemzeti politikai pártoknak biztosítaniuk kell, hogy az európai parlamenti 
választásokon fiatalabb jelöltek is felkerüljenek a listára.187     

3. Annak érdekében, hogy a fiatalok felkészültebbek legyenek a munka világába való belépésre, a 
középiskolásoknak (12 éves kortól) lehetőséget kell biztosítani arra, hogy színvonalas megfigyelő 
látogatásokat tehessenek profitorientált és nonprofit szervezeteknél, szoros együttműködésben az 
iskolákkal, a helyi önkormányzatokkal és az érintett szervezetekkel és vállalatokkal.188 Ezeket a 
látogatásokat egy szélesebb körű pályaorientációs folyamat részének kell tekinteni a formális 
oktatásban, hogy a fiatalok először kapcsolatba kerülhessenek egy szakmai munkakörnyezettel, és így 
szakmai orientációt szerezhessenek és átgondolhassák, hogy vállalkozóvá kívánnak-e válni .       

4. A NextGenerationEU keretében jelentősebb uniós finanszírozást kell fordítani a megerősített európai 
ifjúsági garancia végrehajtására is, beleértve a nagyobb elkötelezettséget, a jobb elérést, a kínálat 
minőségének javítását, a finanszírozást és az összes tagállam fellépését, és az érintett hatóságok 
megfelelő szintjeit. Tekintettel az ifjúsági szervezeteknek a fiatalok szükségleteivel kapcsolatos 

 
185 Az ECP1 15. ajánlása. A német nemzeti polgári vitacsoport ajánlása az ismeretek és tapasztalatok uniós szintű 

cseréjére szolgáló információs platformról. 

186A belga nemzeti polgári vitacsoport 6.1. ajánlása. A francia nemzeti polgári vitacsoport 7. módosítása. 

187A belga nemzeti polgári vitacsoport 7.2. ajánlása.  

188 Az ECP 1 4. ajánlása.  
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szakértelmére, a nemzeti kormányoknak szoros párbeszédet kell folytatniuk ezekkel a szervezetekkel 
a garancia leghatékonyabb megvalósításának biztosítása érdekében.  

5. Annak biztosítása, hogy a fiatalok szakmai gyakorlata és munkahelye megfeleljen a minőségi 
normáknak, többek között a javadalmazás tekintetében, megszüntetve a fiatalok minimálbérét és 
minden más, a fiatalokra vonatkozó diszkriminatív munkajogi rendelkezést, valamint jogi eszköz révén 
betiltva a munkaerőpiacon és a formális oktatás keretein kívül a fizetés nélküli szakmai 
gyakorlatokat.189 

6. Észszerű életszínvonal biztosítása a fiatalok számára, beleértve a szociális védelemhez és a 
lakhatáshoz való hozzáférést is. A fiataloknak más korcsoportokkal azonos szociális védelemben kell 
részesülniük. Meg kell könnyíteni továbbá a fiatalok megfizethető lakhatáshoz való hozzáférését, 
többek között uniós finanszírozás révén.190 

7.      Külön szakpolitikákra van szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az agyelszívás az EU 
egyes régióiból és országaiból, mivel a fiataloknak nincs elegendő lehetőségük, miközben Európát 
vonzóbbá kell tenni az európai tehetségek és munkaerő harmadik országokba való elvándorlásának 
és a területi kohézió veszélyeztetésének többek között uniós finanszírozáson keresztül történő 
megakadályozása érdekében különösen azokon a területeken, ahol jelentős a fiatal tehetségek 
elvándorlása.191 

8. Súlyos válság (pl. egészségügyi válság, háború stb.) esetén a részletes forgatókönyveket tartalmazó, 
jól előkészített tervek rugalmas módon történő alkalmazása, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a 
fiatalok tanulmányaira, szakképzésére, mentális jóllétére és a munkaerőpiaci átmenetre gyakorolt 
hatást.192 

 

48. Javaslat: Kultúra és cserekapcsolatok 

Célkitűzés: A cserekapcsolatok, valamint az európai identitás és az európai sokszínűség különböző 
területeken történő előmozdítása érdekében a tagállamoknak az Európai Unió támogatásával a 
következőket kell tenniük:193 

Intézkedések: 

 

1. Az európai csereprogramok előmozdítása különböző területeken, fizikai jelenléttel és digitálisan is, 
beleértve az oktatási csereprogramokat, az ikerintézményi együttműködést, az utazást és a szakmai 
mobilitást (a tanárok és helyileg választott politikusok számára egyaránt). Az ilyen cseréket az 

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

190Javaslat a megerősített gazdasággal, társadalmi igazságossággal és foglalkoztatással foglalkozó 
munkacsoport által tárgyalt, az 1. európai polgári vitacsoport 25. ajánlásának kiegészítésére. 

191 Az ECP4 28. ajánlása. Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos 

elképzeléseink”), 1. ajánlás. A francia nemzeti polgári vitacsoport 6. módosítása. 

192 Az ECP 1 6. ajánlása. 

193Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos 
elképzeléseink”), 2. ajánlás. 
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életkortól, az iskolai végzettség szintjétől, a családi háttértől és az anyagi lehetőségektől függetlenül 
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a tagállamokban.194 Ezen átfogó cél érdekében az EU-nak 
többek között meg kell erősítenie a meglévő uniós szintű csere- és mobilitási programokat, például az 
Európai Szolidaritási Testületet, az Erasmus+ és a DiscoverEU programot, és biztosítania kell a 
programokban való szélesebb körű és sokszínűbb részvételt, és fontolóra kell vennie új elemek 
hozzáadását is, például (az Európai Szolidaritási Testület esetében) az önkéntességen keresztül 
támogatott polgári szolgálat és (a DiscoverEU esetében) a „kulturális bérletek” további célkitűzését. 
A helyi és regionális önkormányzatoknak a Régiók Bizottsága égisze alatt kulcsszerepet kell játszaniuk 
ebben a kérdésben. 

2. A többnyelvűség előmozdítása, amely már fiatal kortól kezdve hidat képez más kultúrák felé. A 
kisebbségi és regionális nyelvek további védelmet igényelnek, figyelembe véve az Európa Tanács 
kisebbségi nyelvekről szóló egyezményét és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezményt. Az EU-nak fontolóra kellene vennie egy olyan intézmény létrehozását, amely 
európai szinten előmozdítja a nyelvi sokszínűséget. Az általános iskolától kezdve kötelezővé kell tenni, 
hogy a gyermekek a lehető legmagasabb szinten elsajátítsanak egy, a saját nyelvüktől eltérő aktív 
uniós nyelvet. Annak érdekében, hogy az európai polgárok könnyebben tudjanak európai 
polgártársaik szélesebb csoportjaival kommunikálni, valamint az európai kohézió egyik tényezőjeként 
a tagállamoknak ösztönözniük kell a határon átnyúló területeken a közvetlen szomszédos uniós 
tagállamok nyelvének tanulását és az angol nyelv tanúsított szabvány szerinti elsajátítását.195 

3. Lehetőségek teremtése az európai kultúrák megismerésére, az emberek összekapcsolására és közös 
európai identitásuk kialakítására, például az összes célcsoportot bevonó, különböző helyszíneken 
megrendezésre kerülő rendezvények és összejövetelek révén. Néhány konkrét példa: Művészeti 
világnapok196 tartása, oktatási eseményeket is magában foglaló európai vásár megrendezése, vagy az 
Európa-nap (május 9.) európai munkaszüneti nappá tétele minden uniós polgár számára.197 

4. Az európai kulturális örökség és kultúravédelme198, többek között a helyi és regionális kulturális és 
termelési sajátosságok elismerése199, a kulturális örökség megőrzésére és megünneplésére irányuló 
új kezdeményezések, a kulturális örökség cseréjének előmozdítása érdekében történő mobilitás, 
valamint a meglévő intézkedések – például a Kreatív Európa, az új európai Bauhaus, a testvérvárosi 

 
194 Az ECP1 36. ajánlása. A francia nemzeti polgári vitacsoport 6. módosítása. A belga nemzeti polgári vitacsoport 

2.10. és 2.11. ajánlása. Német nemzeti polgári vitacsoport, „Több cserelehetőség biztosítása az európai diákok 
számára”. Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos 
elképzeléseink”), 1. és 3. ajánlás. Az olasz nemzeti polgári vitacsoport „A Kelet és Nyugat közötti találkozási 
pontként való működés, a kulturális csereprogramok és közös kulturális kezdeményezések előmozdítása” című 
ajánlása 

195 Az ECP 1 32 és 38. ajánlása. Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal 
kapcsolatos elképzeléseink”), 3. ajánlás. 
196 Az olasz nemzeti polgári vitacsoport „Európa a világban” ajánlása 

197 A francia nemzeti polgári vitacsoport 7. módosítása. Belga nemzeti polgári vitacsoport, 2.5., 6.1. és 8.7. ajánlás. 

Olasz nemzeti kapcsolattartó pont, „Az európai értékek, kulturális jellemzők és regionális sajátosságok erősítése” 
című ajánlás. 

198Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos 
elképzeléseink”), 2. ajánlás.  

199Az olasz nemzeti polgári vitacsoport ajánlása a 20. századi termelési modellen való túllépésről 
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programok és Európa kulturális fővárosai – fenntartható fejlesztési célokkal összhangban történő 
előmozdítása révén.  

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

49. Javaslat: Sport 

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

Intézkedések: 

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

2. Felhívni a figyelmet a sport és a testmozgás egészségre gyakorolt előnyeire.200 

3. A sporttevékenységek bevonása az uniós szintű csere- és mobilitási programokba.201 

4. Nagyobb figyelmet kell fordítani nemcsak a hivatásos és kereskedelmi sportokra, hanem a helyi és 
hagyományos sportokra is, mint az európai kulturális sokszínűség és a kulturális örökség 
előmozdításának egyik aspektusára, és támogatni kell a nem hivatásos sportok támogatását. 

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

6. Többet kell befektetni a kommunikációs erőfeszítésekbe, például az európai sporthétbe  annak 
biztosítása, hogy az EU egész területéről érkező polgárok együttesen részesülhessenek a kiemelt 
lehetőségekből. 

 
200 Az ECP 1 29. számú ajánlása. 

201 Az ECP 1 36. ajánlása. 


