Alapvető információk: Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és
foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás
Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra,
ifjúság és sport / Digitális átállás” témákkal foglalkozó vitacsoport a gazdaság és a
munkahelyek jövőjére összpontosít, különös tekintettel a világjárványt követő időszakra és
kellő figyelmet fordítva a társadalmi igazságossággal összefüggő, kapcsolódó kérdésekre.
Emellett az egyik legjelentősebb megvitatandó jövőorientált kérdéssel, a digitális átállásban
rejlő lehetőségekkel és az azzal járó kihívásokkal is foglalkozik. Ez a vitacsoport az ifjúság, a
sport, a kultúra és az oktatás szempontjából is vizsgálja majd Európa jövőjét.
Ez a dokumentum háttérinformációkat nyújt a vitacsoport különböző témáival kapcsolatban.
Ismerteti egyrészt, hogy az EU eddig milyen intézkedéseket hozott az említett területeken,
másrészt pedig, hogy a többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu) felhasználói
milyen aggodalmaiknak és a jövőre vonatkozó elképzeléseiknek adtak hangot. Végezetül
pedig hivatkozásokat is tartalmaz, amelyeket követve további információk találhatók a
sokféle témáról.

Az Ön feladata
E vitacsoport tagjait arra kérjük fel, hogy vitassanak meg, illetve fogalmazzanak meg
ajánlásokat, amelyek nyomán az az uniós intézmények Európa jövőjét alakító
intézkedéseket hozhatnak a gazdaság, a társadalmi igazságosság és foglalkoztatás, az
oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport, valamint a digitális átállás területén. Az ajánlások
például arra vonatkozhatnak, hogy az intézmények milyen általános irányvonalat
kövessenek, vagy hogyan oldjanak meg egy-egy konkrét problémát.
A vitacsoport tagjai három ülésszak során megbeszéléseket folytatnak és közvetlenül
együttműködnek más európai uniós polgárokkal, és együtt fogalmazzák meg az
ajánlásokat. A harmadik, azaz utolsó ülésszak keretében közösen szavaznak majd az
ajánlásokról, amelyeket ezt követően a konferencia plenáris ülésén terjesztenek elő és
vitatnak meg a többi résztvevővel.
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Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás
A koronavírus-világjárvány korábban nem látott kihívások elé állította Európa és a világ
gazdaságait. Közvetlen hatással volt az egyénekre, a családokra és a vállalkozásokra,
különösen a gazdaságunk gerincét alkotó kis- és középvállalkozásokra.
Az uniós tagállamoknak együtt kell működniük annak biztosítása érdekében, hogy egyedülálló
szociális piacgazdaságunk lehetővé tegye a vállalkozások boldogulását, védelmezve
ugyanakkor a rászorulókat.
Mit tesz az EU?
Az EU olyan méltányos és inkluzív helyreállításon munkálkodik, amely orvosolja a világjárvány
által okozott gazdasági és társadalmi károkat, emellett pedig biztosítja a zöld és digitális jövőbe
való beruházást.
Az EU ennek érdekében egy minden eddiginél nagyobb volumenű, 1,8 billió eurós pénzügyi
csomagról állapodott meg. Ez az összeg magában foglalja a 2021–27-es időszakra vonatkozó
uniós költségvetést és a NextGenerationEU elnevezésű helyreállítási eszközt, amelynek célja,
hogy reziliensebbé és fenntarthatóbbá tegye gazdaságainkat és társadalmainkat.
A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus
2.)
Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témához 2021. augusztus
2-ig összesen 708 ötlet, 1 172 észrevétel és 159 rendezvényleírás érkezett. A hozzászólók
hangsúlyozzák, hogy Európának befogadóbbá és társadalmilag méltányosabbá kell válnia,
kiváltképp a Covid19-világjárvány fényében, és rámutatnak több olyan kihívásra, amelyet
ezzel kapcsolatban érzékelnek. Ilyen például a fiatal európaiak támogatásának, valamint a
tagállamok közötti együttműködésnek a hiánya. A leggyakrabban javasolt mechanizmus
Európa befogadóbbá és társadalmilag méltányosabbá tételére a feltétel nélküli alapjövedelem
EU-szerte történő bevezetése. A hozzászólók véleménye szerint emellett a népesség
különböző csoportjainak – főként a leginkább hátrányos helyzetű csoportoknak – a jólléte
kulcsfontosságú az EU sikeres működése és a további növekedés szempontjából. A
különböző ötleteket a következő tématerületek szerint lehet csoportosítani:
•

Az inkluzív és méltányos gazdaságot célzó adóztatás

•

Szociális védelem és szociális biztonság

•

Gazdasági helyreállítás

•

A jelenlegi gazdasági modell vitatása

•

Inkluzívabb, társadalmilag méltányosabb Európa

•

A munkahelyteremtés ösztönzése

•

Innováció – a növekedés előmozdítása

Az inkluzív és méltányos gazdaságot célzó adóztatás
Több hozzászóló tesz javalatot a társadalmi, gazdasági és környezeti problémák
adószabályok révén történő orvoslására.
Az e tématerülethez érkezett ötletek nagy hányada az igazságosabb és méltányosabb
adóztatás, valamint az adócsalás elleni küzdelem mellett érvel. A javaslatok között szerepel az
adókikerülés elleni intézkedések meghozatala, egy pénzügyi tranzakciós adó bevezetése (lásd ezt az
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ötletet), valamint a „szociális dömping” elkerülése az adószabályok és a minimálbérek tagállamok
közötti harmonizálásával (lásd például ezt az ötletet). Az egyik legtöbb hozzászólást generáló és
leginkább támogatott ötlet szerint az adóparadicsomok kérdésének kezelése érdekében be kell vezetni
egy globális vagy uniós minimumadó-mértéket (lásd ezt az ötletet).

Ezenkívül a digitális platformon több olyan adózási intézkedés is említésre került, amelynek
célja az inkluzív és méltányos gazdaság megvalósítása. Az adóztatással kapcsolatos
ötleteknek jelenleg két csoportja van. Az egyik csoport a vállalkozások közötti tisztességes verseny
előmozdítására irányuló adóügyi intézkedésekkel foglalkozik, például vagy egy közös
hozzáadottértékadó-rendszer (héa-rendszer) bevezetésével az elektronikus kereskedelemben, vagy
pedig annak előírásával, hogy a vállalkozások csak a székhelyük szerinti országban fizessenek héát
(lásd ezt az ötletet), továbbá az áruk eredetéhez kapcsolódó héával, amelynek célja a helyi termékek
fogyasztásának előmozdítása és ezzel a helyi gazdasági támogatása (lásd például ezt az ötletet). A
másik csoport a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó
adóztatásra vonatkozik. Ezek közül több javaslat uniós szén-dioxid- vagy fenntarthatósági adó
bevezetését szorgalmazza (lásd például ezt az ötletet). Az adózási intézkedések utolsó csoportja
számos területre kiterjed, az adóztatástól a nemek közötti egyenlőség előmozdításáig. Ezzel
kapcsolatban javaslat érkezett arra, hogy a női higiéniai termékekre héamentesség vagy kedvezményes
héamérték vonatkozzon (lásd ezt az ötletet).

Az egyéb témák esetében is megjelenik a föderalizáció iránti átfogó igény, és ezzel
összhangban az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témán belül
érkezett ötletek jelentős része is egy fiskális unió témájára irányul. Egyes hozzászólók azt a
véleményt képviselik, hogy több uniós saját forrás biztosítása, vagy a tagállamoktól független
költségvetés a követendő irány az egységesebb európai jövő megvalósulása felé (lásd például ezt az
ötletet).

Szociális védelem és szociális biztonság
E tématerületen belül a beérkezett ötletek általában a szociális biztonságra irányuló
egységesített
uniós
megközelítést
ösztönzik,
azaz más szavakkal
európai
minimumelőírásokat szorgalmaznak számos kapcsolódó témában: a szülőségtől és a
családtól elkezdve egészen az elérhető lakhatásra való jogig és nyugdíjpolitikákig.
A legtöbbször visszatérő résztéma, amelyhez kapcsolódóan sok ötlet generált nagyszámú
hozzászólást és ért el magas támogatottságot, a feltétel nélküli alapjövedelemhez kapcsolódik,
amely mindenki számára garantálná a társadalomban való részvételt (lásd például ezt az
ötletet). Ehhez a résztémához kapcsolódnak az Unión belüli jövedelemkülönbségekkel
összefüggő ötletek is, amelyek a bérkülönbségek korlátozását javasolják egyazon
vállalkozáson belül (lásd például ezt az ötletet), vagy a politikusok jövedelmének nyomon
követését szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet), továbbá az az általános kérés is, hogy
több intézkedés irányuljon egy humánusabb Európa létrehozására (lásd például ezt az ötletet).
A feltétel nélküli alapjövedelem mellett visszatérő igény az (ifjúsági) munkanélküliség
kezelésének orvoslását célzó intézkedések bevezetése is (lásd például ezt a rendezvényt). Az
idősödő népesség fényében a hozzászólók foglalkoznak azzal is, hogy szükség van-e a
nyugdíjpolitikák és nyugdíjak koordinálására az uniós tagállamokban (lásd például ezt az
ötletet). A mobilis európaiak különleges helyzete is szóba került: javaslat született egy
önkéntes európai nyugdíjalapra azok számára, akik több tagállamban is éltek (lásd ezt az
ötletet).
A szociális biztonság tématerületén belül a hozzászólók az elérhető és megfizethető lakhatás
résztémájával is foglalkoznak (lásd például ezt az ötletet).
Végezetül születtek pusztán adminisztratív jellegű ötletek is, például egy digitális (közös uniós)
társadalombiztosítási kártya bevezetése, valamint hordozható szociális jogok a mobilis
európaiak esetében (lásd például ezt az ötletet).
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Gazdasági helyreállítás
A platformon a résztvevők számos hozzászólásban és ötletben fogalmaznak meg aggályokat
az EU-n belüli, emelkedő államadósságokról: foglalkoznak az Európai Központi Bank (EKB)
szerepével, továbbá a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak (lásd ezt az ötletet) és
a folyó fizetési mérleg egyensúlyhiányaira vonatkozó jogszabályoknak a felülvizsgálatát
szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet).
A helyi termékek fogyasztásának és előállításának ösztönzése – a kkv-kra a növekedés
motorjaiként tekintve –, az ötletek alapján nélkülözhetetlen az uniós gazdaság
helyreállításához. Emellett a gazdasági helyreállítás előmozdításának eszközeként az adózás
is említésre került: hozzájárulhatna a fellendüléshez a stratégiai jelentőségű ágazatok
számára biztosított adókedvezmények révén, vagy pedig a helyi termékek fogyasztását és az
európai termékek vásárlását ösztönző eszközként, aminek keretében a messziről szállított
fogyasztási cikkeket címkézni és adóztatni lehetne (lásd például ezt az ötletet).
A hozzászólók a Covid19-cel kapcsolatban foglalkoznak azzal, hogy finanszírozást kell
biztosítani az esetleges jövőbeli világjárványokra való felkészültséget célzó intézkedések
számára (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók hangsúlyozzák továbbá, hogy a gazdaság
helyreállításához globális együttműködésre van szükség (lásd például ezt a rendezvényt).
Több kérés fogalmazódott meg a tagállamok közötti szolidaritás megerősítésére irányulóan is,
amiben például a Helyreállítási Alap kibővítése is segíthetne (lásd ezt az ötletet).

A jelenlegi gazdasági modell vitatása
Ezen a tématerületen belül a hozzászólók inkább ideológiai szempontból vizsgálják a jelenlegi
európai gazdasági rendszert. A résztvevők a jelenlegi gazdasági modell általuk érzékelt
hiányosságaira hívják fel a figyelmet. Konkrétabban: a hozzászólók egyik tábora a kapitalizmusra
és a szabadpiacra építene – több belső versennyel és kisebb szabályozási terhekkel, vagy akár egy
vállalatirányítási szemlélet alkalmazásával (lásd például ezt az ötletet). A másik tábor pedig egy
szociálisabb és emberközpontúbb piacgazdaság mellett emel szót (lásd például ezt az ötletet).
Ebben a témában a platform elindítása óta a második legnagyobb támogatást élvező ötlet egy olyan
aktualizált modellre tesz javaslatot, amely megreformálná az EU gazdasági kormányzását, az európai
szemesztert, az EKB megbízatását, valamint az Unió saját forrásait, és megerősítené a gazdasági és
monetáris uniót (lásd ezt az ötletet). Ez a konkrét ötlet összecseng a platformon megfogalmazott

más véleményekkel is, amelyek az uniós gazdasági modell reformját szorgalmazzák annak
érdekében, hogy az európai szociális védőháló inkluzívabbá és méltányosabbá váljon.

Inkluzívabb, társadalmilag méltányosabb Európa
Az LMBTI-személyek jogaihoz és képviseletéhez (lásd ezt az ötletet), a nemek közötti bérkülönbséghez
és a nemi kvótákhoz kapcsolódó ötletekkel a platform több hozzászólója inkluzívabb és társadalmilag
igazságos Európát sürget, ami megvalósítható lenne például egy társadalmi igazságosságot mérő index
segítségével (lásd például ezt az ötletet). Ide kapcsolódnak azok az ötletek is, amelyek a szexuális
támadások és a kapcsolati erőszak elleni intézkedésekre irányulnak, és amelyek főként az áldozatok
támogatását célzó kezdeményezéseket sürgetnek (lásd ezt az ötletet).

Javaslatok érkeztek ezenkívül a szociális jogok európai pillérének további végrehajtására is
annak érdekében, hogy megvalósuljon Európa szociális dimenziója, továbbá hogy könnyebb
legyen a fogyatékossággal élők, a szegénységi küszöb alatt élők és a hasonló személyek
integrációja (lásd például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt).
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A munkahelyteremtés ösztönzése
A hozzászólók először is hangsúlyozzák, hogy a fiskális és a szociális dömping elkerülése
érdekében egyszerűsíteni kell az adó- és munkaerőpiaci politikákat az Unión belül (lásd
például ezt az ötletet).
Másodszor a jobb munkafeltételek előmozdítását szorgalmazzák kontinens-szerte, például a
rövidebb munkahét bevezetésével (lásd például ezt az ötletet). Ezen a tématerületen belül
születtek még ötletek a következőkre vonatkozóan: a távmunka vagy az uniós határokon
átnyúló munkavégzés elősegítése (lásd például ezt az ötletet), a fizetés nélküli szakmai
gyakorlatok, a kötelező túlóra és a bizonytalan munkaszerződések betiltása (lásd például ezt
az ötletet), vagy pedig a gyermekgondozási infrastruktúrára irányuló beruházások a munka és
a magánélet összeegyeztetése érdekében.
Harmadrészt hangsúlyt kap az életpályák fejlesztése, aminek keretében a hozzászólók olyan
programokat és intézkedéseket szorgalmaznak, amelyeknek köszönhetően könnyebben be
lehet lépni az uniós munkaerőpiacra, például a tagállamok közötti szakmai gyakorlatokat vagy
egy online állásközvetítői platformot (lásd például ezt az ötletet).
A hozzászólók rámutatnak arra is, hogy támogatni kell a fiatalokat, kiváltképp ami a
munkaerőpiacra történő belépésüket illeti (lásd például ezt a rendezvényt).

Innováció – a növekedés előmozdítása
A hozzászólók javaslatai szerint a növekedés előmozdítása érdekében be kell ruházni a
csúcstechnológiai kutatásokba, készségekbe, tudásba és szakértelembe (mesterséges
intelligencia, blokklánc, nanotechnológia, energiatárolás, laboratóriumban előállított
hústermékek stb.). Emellett több ötletben jelenik meg a technológiai függetlenség igénye, ami
elérhető lenne például az uniós hardvergyártási kapacitások fejlesztésével.
A hozzászólók rendkívül fontosnak tartják a kutatásba és az oktatásba irányuló
beruházásokat, amelyek keretében támogatni kellene a tudás megosztását a laboratóriumok
nyílt hálózatán vagy egy infrastruktúrákkal foglalkozó európai ügynökségen keresztül (lásd ezt
az ötletet). Egy másik javaslat egy Spotify jellegű platform létrehozását veszi fontolóra a
tudomány számára, azaz egy olyan elérhető tudásbankot, amely 3D nyomtatáshoz tartalmaz
mintákat (lásd ezt az ötletet). A kutatással összefüggésben javaslat született a
szabadalmaztatás megkönnyítésére is, mégpedig egy szabványügyi alap felállításával (lásd
ezt az ötletet).
Másodszor, a hozzászólók az innováció és a növekedés előfeltételének tartják a digitális
gazdaságot. Ennek keretében foglalkoznak az euró mellett párhuzamosan használható
kriptovaluták és helyi digitális valuták kérdésével (lásd például ezt az ötletet). A kriptovalutákat
illetően a hozzászólók úgy érzik, hogy ezeket a polgárok védelme érdekében szabályozni kell
(lásd például ezt az ötletet).
Az innovációval összefüggésben szóba került a környezetvédelem és az éghajlatváltozás
elleni küzdelem is. Az ehhez kapcsolódó ötletek a klímasemlegességre vonatkozó
célkitűzésre, valamint arra a vezető szerepre irányulnak, amelyet az EU játszhatna a (globális)
zöld gazdaság létrehozásában és az erre irányuló befektetésekben (lásd például ezt az
ötletet). Számos ötlet kapcsolódik a zöld gazdaság gyakorlati megvalósításához, például a
biogazdálkodásba és a „a termelőtől a fogyasztóig” kezdeményezésekbe irányuló
beruházásokhoz (lásd ezt az ötletet).
Végezetül a hozzászólók általánosságban úgy látják, hogy az induló innovatív
vállalkozásoknak (startupoknak) és a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) biztosított
források az innováció motorjaként szolgálhatnak (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók
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javaslatai szerint a kkv-kat például egy számukra indulótőkét nyújtó uniós alap (lásd ezt az
ötletet) vagy az európai kkv-k számára készített online kereskedelmi platform (lásd ezt az
ötletet) révén lehetne támogatni.

További információk a témáról:
A többnyelvű digitális platform honlapjának e témával kapcsolatos oldala
Emberközpontú gazdaság
Európai helyreállítási terv – NextGenerationEU
Társadalmi befogadás és biztonság
Gazdaság
Az európai helyreállítási terv (az EU Tanácsa)
Az éghajlatvédelmi átállás finanszírozása

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport
Az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területét érintő szakpolitikák elsődlegesen a
tagállamok felelősségi körébe tartoznak. Az EU mindazonáltal a tagállamok közötti
együttműködés elősegítésével támogatja és kiegészíti azok intézkedéseit. Ez pénzügyi
támogatást és kapcsolódó tevékenységeket foglal magában, így például a transznacionális
mobilitást célzó Erasmus+ program, vagy a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív
Európa program létrehozását.
Mit tesz az EU?
Az EU támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a lehető legjobb oktatás és képzés
nyújtását célozzák. Előmozdítja a többnyelvűséget Európában, ösztönzi a diákok,
gyakornokok, tanárok és fiatalok mobilitását, valamint elősegíti az információ- és
tapasztalatcserét.
Az EU továbbá óvja és népszerűsíti kulturális örökségét, kulturális és nyelvi sokszínűségét,
illetve támogatja a kulturális és kreatív ágazatokat, beleértve az audiovizuális ágazatot is.
Annak érdekében, hogy bővítse a fiatalok lehetőségeit az oktatásban és a munkaerőpiacon,
valamint hogy biztosítsa teljes körű részvételüket a társadalmi élet minden területén, az EU –
a fiatalokkal folytatott párbeszéd keretében, valamint az Erasmus+ programon és az Európai
Szolidaritási Testületen keresztül – különböző intézkedéseket dolgozott ki.
A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus
2.)
Az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témában közzétett ötletek – a multitematikus jellegnek
megfelelően – számos tématerületet ölelnek fel. A platform más részeihez hasonlóan az uniós
identitás erősítésére irányuló felhívás az ebbe a témába tartozó tématerületeken is visszatérő
belső érzelmi elem, többek között a cseréhez, a kitettséghez és a mobilitáshoz kapcsolódó
felszólalásokban. Ebben a témában összesen 1 437 hozzájárulás volt, amelyekből 484 ötlet,
692 hozzászólás és 261 rendezvény. A különböző ötletek a többnyelvű digitális platformon
ismertetett kategóriák szerint csoportosíthatók:
•

A közös uniós identitás erősítése

•

Időtálló oktatás
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•

Unión belüli mobilitás

•

Ifjúsági munkanélküliség

•

Európai Örökség

A közös uniós identitás erősítése
Számos ötlet kapcsolódik több uniós médiaportál (TV, rádió és közösségi média) létrehozásához annak
érdekében, hogy az európai polgárok jobban bekapcsolódjanak az uniós ügyekbe és kérdésekbe, és
végső célként erősödjön az európai identitás és az alapvető értékek (lásd például ezt az ötletet). Több
résztvevő is felvetette ötletként az európai médiaprodukciók terjesztésének elősegítését például egy
közös uniós médiapiac létrehozása révén (lásd például ezt az ötletet). Az egyik ötlet egy kifejezetten a
nyelvtanulásra szabott uniós médiaplatform létrehozása. (lásd ezt az ötletet).
Az ötletek egyik altémája az oktatáshoz kapcsolódik, amelyekben a hozzászólók azt javasolják, hogy
minden európai középiskolában kötelezően vezessenek be az EU történelmével és intézményeivel
foglalkozó tantárgyat, amely révén felkelthető a fiatalabb generációk érdeklődése az EU iránt, illetve
elősegíthető, hogy a magukénak érezzék az EU-t, és ezáltal erősíthető az uniós identitás kialakításának
folyamata (lásd például ezt az ötletet). A közös uniós identitás megteremtését segítő oktatással
kapcsolatos egyéb ötletek a különböző tagállamok iskolái közötti cserék vagy ikerintézményi
kapcsolatok különböző formáira vonatkoznak, a tagállamok határain átnyúló barátság erősítése
érdekében (lásd az ötletet).
Számos résztvevő szerint egy közös európai nyelv alkalmazása elősegítheti az európai integrációt. (lásd
például ezt az ötletet). A vita egyrészt egy ilyen közös európai nyelv előnyeiről és hátrányairól szól,
másrészt pedig a szóba jöhető különböző nyelvekről, köztük az eszperantóról, a latinról (lásd például
ezt az ötletet) vagy esetleg az angolról (lásd például ezt az ötletet).
A közös uniós identitás megteremtését segítő sport altémájának keretében több országra kiterjedő,
Európán belüli sportesemények szervezéséről van szó, valamint egy olyan európai sportcsapat
létrehozásáról, amely nemzetközi sportversenyeken vehetne részt (lásd például ezt az ötletet).
További ötlet – amely számos más prioritás keretében is előkerül –, hogy május 9. legyen európai
munkaszüneti nap, az egész kontinensen előmozdítva az európai közösségépítő kezdeményezéseket
(lásd például ezt az ötletet).
A másik kiemelt terület a DiscoverEU kezdeményezés. Néhány résztvevő azt javasolta, hogy a
DiscoverEU kezdeményezést minden 18 éves európai fiatalra terjesszék ki (lásd például ezt az ötletet).

Időtálló oktatás
Számos ötletben szerepel az az igény, hogy a jelenlegi digitalizált korban gondoljuk újra az
oktatást, különösen azt követően, hogy a Covid19-világjárvány nyomán megváltoztak az
iskolákban és az egyetemeken alkalmazott tanítási gyakorlatok. Jónéhány hozzászóló szerint az
oktatásnak a digitális korban való újragondolása előfeltétele Európa jövőbeli globális
versenyképességének és korszerűsítésének (lásd például ezt az ötletet). Ez az igény kapcsolódik
ahhoz az elváráshoz, hogy az iskolákban és az egyetemeken terjesszék az IKT-t, többek között az
iskolák hardvervásárlási támogatása révén (lásd például ezt az ötletet).
A humán készségek, és különösen a művészeti tevékenységek előmozdítását a válaszadók sok
esetben rendkívül fontosnak tartják az Unió-beli diákok kritikus gondolkodásának fejlesztése és globális
értékük megerősítése érdekében, különösen fiatal korban (lásd például ezt az ötletet). Az inkluzív
oktatási módszerek bevezetése, és általánosabban az oktatás sokszínűségének előmozdítása fontos
célkitűzésnek tekinthető az oktatás jövője szempontjából az EU-ban (lásd az ötletet).

Az ötletek egyik altémája arra irányul, hogy meg kell reformálni az oktatási gyakorlatokat annak
érdekében, hogy aktív uniós polgárokká váló felnőtteket lehessen nevelni. Az EU-val
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kapcsolatos fent említett cserék és oktatás mellett ez az altéma arról szóló ötleteket ölel fel, hogy
ösztönözni kell-e a fiatal diákok aktív társadalmi részvételét az iskolákban (lásd az ötletet) vagy
szükségesek-e az interkulturális készségek, például több idegennyelv-tanulási gyakorlat (lásd az
ötletet).

A hozzászólók egy csoportja felvetette, hogy újra kell gondolni a jelenlegi oktatási rendszert
annak érdekében, hogy felkészítsük fiataljainkat az előttük álló jövőre. A hozzászólók
szorgalmazzák egyrészt az éghajlatváltozással kapcsolatos oktatást (lásd például ezt az ötletet),
másrészt a fiatalok STEM-készségeinek (természettudományok, technológia, műszaki tudományok és
matematika) javítását célzó mechanizmusok bevezetését, például a STEM-alapkészségek uniós szintű
programja keretében (lásd például ezt az ötletet). Emellett, amint az a digitális átállás témában is

felmerült, a hozzászólók a fiatalok digitális jóléttel kapcsolatos képzését is elvárják.
Az ötletek egy része a szakképzésnek a munka világához történő igazítására vonatkozik (lásd például
ezt az ötletet), illetve a vállalkozói készségek tanítását szorgalmazza (lásd például ezt az ötletet).

Unión belüli mobilitás
Egyes résztvevők azt javasolják, hogy hozzanak létre egy uniós vezetésű online portált az
Unión belüli felsőoktatásba való jelentkezéshez. Ez a portál azt is lehetővé tehetné a leendő
hallgatók számára, hogy egyidejűleg pályázzanak az Európai Unión belüli különböző programokra (lásd
például ezt az ötletet).

Egy másik, több hozzászóló által felvetett altéma az Erasmus-ösztöndíjaknak az egyetemi
hallgatókon kívüli fiatalokra – például a középiskolás diákokra, beleértve a szakképzésben
részt vevőket is – való kiterjesztése. Ez lehetővé tenné azok számára, akik nem tanulnak tovább a
felsőoktatásban, hogy külföldön éljenek, megosszák egymással bevált gyakorlataikat, új nyelveket
tanuljanak és új kultúrákat ismerjenek meg, illetve általában bővítsék a készségeiket (lásd például ezt
az ötletet).
Az oktatás tématerületén az egyik legszélesebb körben támogatott ötlet a képesítések elismeréséről
szóló Lisszaboni Egyezmény megerősítése a görögországi szakmai és egyetemi mobilitás
megkönnyítése érdekében (lásd például ezt az ötletet).

Ifjúsági munkanélküliség
Az oktatással, a kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos téma egy másik, széles
körben támogatott ötlete a „nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő”
(NEET) európai fiatalok növekvő arányával kapcsolatos. A résztvevők különösen azt emelik
ki, hogy a NEET-fiatalok a mai európai társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportja, és
komoly aggodalmuknak adnak hangot azzal kapcsolatban, hogy a NEET-fiatalok lesznek a
Covid19 gazdasági következményeinek következő áldozatai. Ezért a hozzászólók
elengedhetetlennek tartják, hogy az EU azonnali és konkrét lépéseket tegyen nemcsak a NEET-fiatalok
problémájának kezelésére, hanem annak érdekében is, hogy javuljanak a munkafeltételek azokban az
ágazatokban, ahol különösen sok fiatal dolgozik (lásd például ezt az ötletet).

Európai Örökség
E téma keretében a hozzájárulók az európai kultúra és örökség védelmét és megünneplését
szorgalmazzák, például egy kultúráért felelős uniós biztosi poszt létrehozásával (lásd az
ötletet), illetve úgy vélik, hogy általában többet kellene befektetni a közös uniós kulturális
emlékezet megőrzésébe.
További információk a témáról:
A többnyelvű digitális platform honlapjának e témával kapcsolatos oldala
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Oktatás és ifjúság
Oktatás (Európai Bizottság)
Erasmus +
Erasmus+
Európai Ifjúsági Portál
Európai ifjúsági rendezvény (EYE): Az Európai Parlament ifjúsági rendezvénye
Kultúra
Kultúra és kreativitás
Kreatív Európa program (2021–2027) (az EU Tanácsa)
Sport
Sport az EU-ban

Digitális átállás
A digitális technológiák átalakítják életünket. Ahogy a világnak alkalmazkodnia kell a távmunka
és távoktatás jelentette új feltételekhez, növekszik a képernyő előtt töltött idő. Gondoskodni
akarunk arról, hogy senkit ne hagyjunk hátra a digitális átállásban, és annak során az
embereket helyezzük előtérbe, valamint új lehetőségeket teremtsünk a vállalkozások számára.
A digitális megoldások az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint gazdaságunk és
társadalmunk zöld átállásának megvalósítása szempontjából is kulcsfontosságúak.
Mit tesz az EU?
Az Európai Unió digitális stratégiájának célja, hogy ez az átállás a polgárok és a
vállalkozások számára is előnyöket hozzon. Európa digitális jövőjének alakítása céljából az
Európai Unió elsősorban a következőkre összpontosít: adatok, technológiák – például a
mesterséges intelligencia –, blokklánc, infrastruktúra és konnektivitás.
A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus
2.)1
A „Digitális átállás” témához 346 ötlet, 815 hozzászólás és 97 rendezvényleírás, azaz
összesen 1258 hozzájárulás érkezett. Az ötletek között absztrakt elképzeléseket is találunk
például a fenntarthatóság és az időtállóság tématerületén, de egész konkrét javaslatok is
érkeztek a digitális oktatással, a digitális egészségüggyel és a digitális szavazással
kapcsolatban. Az e témához hozzászólók hangsúlyozzák, hogy digitális átállásra van szükség
a gazdaságban, az együttműködést illetően, az egészségügyben és az élet más területein.
Ugyanakkor a digitális átállással kapcsolatos nagyszámú kihívásra is felhívják a figyelmet,
például az etikai kérdésekre, az általános adatvédelmi rendelet hiányosságaira, valamint a
kiberfenyegetésekre. A különböző ötleteket a következő tématerületek szerint lehet
csoportosítani:
•
•
•
•

Digitális gazdaság
Digitális innováció
Digitális szuverenitás és etika
Kiberfenyegetések

1

Ebben a részben összefoglaljuk az első időközi jelentésben található, a többnyelvű digitális platformra érkezett
releváns hozzájárulásokkal kapcsolatos információkat. További információk az említett jelentésben találhatók.
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•
•
•
•
•
•
•

Digitális szavazás
Digitális adatok
Digitális szavazás
Szennyezés, fenntarthatóság és időtállóság
Technológia mindenkinek
Digitális egészség, illetve egészségügy
Oktatás és képzés

Digitális gazdaság
Ez a tématerület megjelenik az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és
foglalkoztatás” téma alatt is. Az ezzel kapcsolatos ötletek nagy számban irányulnak a digitális
gazdaság megvalósítására. Az egyik ötlet például egy uniós blokklánc-platform bevezetését
boncolgatja (lásd ezt az ötletet). Más hozzászólók a kriptovalutákkal foglalkoznak, felkérve a
kormányokat, hogy vezessenek be kriptovalutákat a digitális és gazdaságilag aktív társadalom
elősegítése és fejlesztése érdekében (lásd például ezt az ötletet), vagy éppen ellenkezőleg:
amellett érvelnek, hogy a kriptovalutákat szabályozni kell vagy be kell tiltani (lásd például ezt
az ötletet).
Emellett számos ötlet szorgalmazza a digitális euró bevezetését, amely egy biztonságos és
kényelmes fizetési módszer lehet (lásd például ezt az ötletet).

Digitális innováció
A platformra a digitális növekedéssel kapcsolatban beküldött ötletek elsősorban azt
szorgalmazzák, hogy az EU vállaljon nagyobb szerepet a mesterséges intelligencián alapuló
eszközök fejlesztésében (lásd ezt a rendezvényt). Az egyik ötlet beküldője szigorúbb tervezést
és szabályozást szeretne látni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jelenlegi
lehetőségeket illetően, hogy azok biztonságosabbá és elérhetőbbé váljanak (lásd például ezt
az ötletet). Mindazonáltal a mesterséges intelligencia használata és fejlesztése vitatott kérdés
a hozzászólók között: egyes résztvevők rámutattak arra, hogy az emberi agynál többre képes
mesterséges intelligencia létrehozása kockázatokat hordoz a jövőre nézve (lásd például ezt
az ötletet).
Ehhez kapcsolódóan a hozzászólók számos kihívást fogalmaznak meg a digitális társadalom
térnyerésével kapcsolatban. Ez a rendezvény például társadalmunk egyre nagyobb mértékű
digitalizációjával és a népességcsoportok közötti egyenlőtlenséggel foglalkozott (egyes
csoportokat a digitalizáció veszteseiként említve). A hozzászólók a fokozott digitalizációval járó
egyéb hátrányok között említik a dehumanizációt, a robotizációt, valamint az egyének nagyobb
mértékű megfigyelésének és felügyeletének problémáját (lásd ezt az ötletet).
Általánosabb szinten a hozzászólók elérhető és megfizethető digitális szolgáltatásokat és
eszközöket szorgalmaznak (lásd például ezt az ötletet).

Digitális szuverenitás és etika
A platformon a digitális szuverenitás erősítésével kapcsolatban megosztott ötletek
középpontjában az áll, hogy Európának stratégiailag függetlenné kellene válnia a hardverek,
a szoftverek és a közösségimédia-platformok terén, valamint hogy elő kellene mozdítani ez
EU digitális fejlődését és a digitális termelést, különösen más szereplőkkel – például az
Egyesült Államokkal vagy Kínával – összehasonlítva (lásd például ezt az ötletet). Az egyik ötlet
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szerint például ki kellene építeni és támogatni kellene az EU-n belüli csipgyártást (lásd ezt az
ötletet).
Az ötletek másik, hasonló csoportja nagy hangsúlyt helyez az etikai szempontokra. Egyes
hozzászólók konkrétan olyan európai közösségimédia-platformok révén szeretnék
megerősíteni az EU digitális szuverenitását, amelyek maradéktalanul összhangban állnának
az európai értékekkel, normákkal, az átláthatósággal és az etikai elvekkel (lásd például ezt az
ötletet). Egy ötlet ezenkívül az emberi jogokon – többek között a munka- és szakszervezeti
jogokon, jobb munkafeltételeken és kollektív tárgyaláson – alapuló, méltányos digitalizációt
szorgalmaz (lásd ezt az ötletet).

Kiberfenyegetések
A kiberfenyegetések tématerülethez tartozó ötletek az internet biztonságához és védelméhez
kapcsolódnak (lásd például ezt a rendezvényt). A résztvevők hangsúlyozzák például, hogy az
Uniónak képesnek kellene lennie megvédeni magát az online fenyegetésekkel és a digitális
hadviseléssel szemben. Mások még messzebb mennek: egy olyan európai kiberhadsereg
létrehozását javasolják, amely például támogatást tud nyújtani azon uniós országok számára,
amelyek a digitalizáció terén lemaradással küzdenek (lásd például ezt az ötletet).

Digitális szavazás
A digitális szavazás tématerületén belül több hozzászóló mutatott rá a platformon az
elektronikus szavazás előnyeire, mindenekelőtt a világjárvány összefüggésében (lásd például
ezt az ötletet). Ezt a tématerületet, amelyhez a „Digitális átállás” témán belül jelentős számú
hozzászólás érkezett a konferencia elindítása óta, nem a demokrácia erősítése
szempontjából, hanem a hatékonyság, a biztonság és az innováció szempontjából vizsgáltuk.
Egyes hozzászólók ellenzik ezt az elképzelést, és az elektronikus szavazás több hátrányára
hívják fel a figyelmet. A hozzászólók javasolják a blokklánc-technológia alkalmazását, vagy
pedig egy magas fokon titkosított, saját európai levelezési rendszer létrehozását, amivel
garantálni lehet az EU-ban a digitális szavazás védelmét.

Digitális adatok
A digitális adatok tématerülettel kapcsolatban a hozzászólók hangsúlyozták, hogy már eddig
is komoly eredményekre került sor, megemlítve, hogy az EU vezető szerepet tölt be a digitális
világban az egyének védelme terén. A résztvevők azonban további előrelépéseket
szorgalmaztak e területen (lásd például ezt a rendezvényt). Egyes javaslatok foglalkoznak
például az általános adatvédelmi rendelet azt célzó módosításával, hogy könnyebb legyen
visszautasítani a személyes adatok online gyűjtését, valamint tárgyalják az adatvédelem
javításának szükségességét nemcsak az EU-n belül, hanem a tagjelölt országokban is (lásd
ezt az ötletet).
Ezzel egy időben megjelenik az igény egy átfogóbb jogi szabályozásra is, ám anélkül, hogy a
felhasználókat állandóan hozzájárulási kérések terhelnék (lásd például ezt az ötletet).

Szennyezés, fenntarthatóság és időtállóság
A hozzászólók több ízben összekapcsolják a digitalizációt és az éghajlatváltozást, és
hangsúlyozzák, hogy a digitalizációra irányuló komolyabb erőfeszítésekkel csökkenteni
lehetne a szennyezést. Felmerült például, hogy QR-kódok segítségével elérhető digitális
termékútlevelet kellene bevezetni, amelyek információkat tartalmaznának a termék eredetéről,
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összetételéről, környezeti hatásáról, újrahasznosíthatóságáról és a használatot követő
kezeléséről (lásd ezt az ötletet).
Az ötletek másik csoportja a digitális hulladékokkal foglalkozik: a hozzászólók például azt kérik,
hogy az új termékek gyártásához újrahasznosított elektronikus hulladékot használjanak (lásd
ezt az ötletet).
Emellett hangsúlyt kapnak a tartós, javítható, valamint méltányos és etikus módon előállított
digitális berendezések, amelyek használatát például alacsonyabb adókkal lehetne ösztönözni
(lásd ezt az ötletet).
Végezetül néhány hozzászóló rámutat, hogy a műholdak fellövése hozzájárul a világűr
szennyezéséhez és e probléma kezelésére szólít fel (lásd például ezt az ötletet).

Technológia mindenkinek
A javaslatok között több olyan konkrét ötlet szerepel, amelyek technológiai és digitális
eszközökre tesznek javaslatot az európai polgárok számára.
Az ötletek nagy csoportja foglalkozik a digitális polgársággal és az EU digitális egyesítésével
(lásd ezt az ötletet), aminek módja például egy olyan keret létrehozása, amelynek
köszönhetően minden uniós tagállam együttműködhet különböző informatikai projektekben.
Ezt az ötletet több hozzászóló továbbgondolta: számos javaslat született olyan, teljes körű
digitális portálokra, amelyek biztosítják a polgárok részvételét vagy a mindennapi azonosítási
igényeket kezelik (lásd ezt az ötletet), egy európai társadalmi hálózatra, amelyen a polgárok
véleményt nyilváníthatnak (lásd ezt az ötletet), valamint egy egész Európára kiterjedő, digitális
személyazonosítást használó azonosító rendszerre (lásd ezt az ötletet).
A hozzászólók emellett jobb fogyasztóvédelmet szeretnének látni az online környezetben (lásd
például ezt az ötletet), például azt, hogy a fogyasztók a jövőben könnyebben gondolhassák
meg magukat a vásárlásokkal kapcsolatban.
Egy másik ötlet szerint pedig biztosítani kell, hogy a közösségi finanszírozást szervező
legnagyobb platformok valamennyi tagállamból elérhetők legyenek (lásd ezt az ötletet).

Digitális egészség, illetve egészségügy
A digitális egészségüggyel kapcsolatos tématerületen belül több ötlet javasol konkrét
intézkedéseket a polgárok egészségének javítására a digitális világban: ilyen például a
munkavállalók lecsatlakozáshoz való jogának biztosítása (lásd ezt az ötletet), egy
közösségimédia-mentes nap bevezetése (lásd ezt az ötletet), vagy pedig a fiatalok digitális
képzésének ösztönzése a technológia egészséges és tudatos használatának előmozdítása
érdekében.
Egy hozzászóló ehhez hasonlóan azt indítványozta, hogy az Unión belül valósuljon meg a
digitális egészségügyi integráció (lásd például ezt az ötletet), például az elektronikus
egészségmenedzsment egységes platformjának létrehozásával – ami különösen érdekes
lehetne a határokon átnyúló lehetőségeket kihasználó számos európai polgár számára –,
illetve egy olyan (európai) digitális egészségügyi személyazonosító igazolvány bevezetésével,
amely információkat tartalmaz az oltásokról és az egészségbiztosításról (lásd például ezt az
ötletet). Felmerültek azonban a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos
aggályok is. Ezeket a kérdéseket az „Egészségügy” téma keretében is vizsgáljuk.

13

Oktatás és képzés
Az oktatás és képzés tématerületén belül több olyan ötlet került fel a platformra, amely átfogó,
az egész EU-ra kiterjedő ismeretterjesztési törekvéseket szorgalmaz minden szinten –
általános iskolától kezdve a tanulmányok befejezéséig – (lásd például ezt az ötletet és ezt a
rendezvényt). Ezen ötletek szerzői hangsúlyozzák, hogy a digitális készségek fejlesztése és
népszerűsítése elsődleges prioritást jelent a gazdaság számára (lásd például ezt az ötletet).
Az egyik résztéma hozzászólói beruházásokat és erőfeszítéseket szorgalmaznak az oktatás
digitalizációjának előmozdítása érdekében (lásd például ezt az ötletet). Ezzel összefüggésben
a hozzászólók azzal is foglalkoznak, hogy minden uniós országban fokozni kell a digitális
jártasságot, például egy olyan népszerűsítő médiakampánnyal, amely nagyobb láthatóságot
biztosít a digitális átállásnak (lásd ezt az ötletet).

További információk a témáról:
A többnyelvű digitális platform honlapjának e témával kapcsolatos oldala
A digitális korra felkészült Európa
Digitális átállás az EU-ban
Digitális egységes piac
A mesterséges intelligencia és a big data
Európa digitális jövője
Kiberbiztonság: hogyan kezeli az EU a kiberfenyegetéseket?
Adatvédelem az EU-ban
Tudjon meg többet az uniós szakpolitikákról és tevékenységekről:
Az Európai Parlament honlapja
Az EU Tanácsának honlapja
Az Európai Bizottság honlapja
Ezt a dokumentumot az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága készítette.
Kérjük, kísérje figyelemmel az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformját
(www.futureu.europa.eu), ahol további információkat találhat, valamint elolvashatja a más európai
polgárok által beküldött ötleteket és elképzeléseket. Az eddig benyújtott ötletekről bővebben
olvashat a platformról szóló első időközi jelentésben.
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