MELLÉKLET
Felhívás 11-12. évfolyamos középiskolai osztályok/csoportok részére
Kiegészítés a képviselőknek szánt kérdésekhez
Témák köre és magyarázata, melyekkel az európai parlamenti képviselőkhöz lehet fordulni
Az Európai Unió tagállamai az évek során minden uniós szerződéssel feladatokat és hatásköröket ruháztak az
Unióra az együttműködés érdekében. Főszabályként az Unió azon kérdésekért felel, amelyekkel uniós szinten
hatékonyabban lehet foglalkozni, mint nemzeti szinten. Viszont a döntéseket az emberekhez lehető
legközelebbi szinten kell meghozni (ez a szubszidiaritás elve).
Az uniós szint fő területei:
-

-

-

Az egységes piaccal kapcsolatos összes kérdés. Az Unióban értékesített összes terméknek ugyanazon
szabványoknak kell megfelelnie és ugyanazon biztonsági követelményeket kell teljesítenie. Az
egységes piacra vonatkozóan, illetve azon túl is, többek között a következő területeken főként uniós
hatáskör érvényesül: fogyasztóvédelem, állatjólét, környezetvédelmi normák, nemzetközi
kereskedelmi megállapodások, Euró, mezőgazdaság és halászat, éghajlatváltozás, stb.
A hatáskörén belüli jogalkotás mellett az Unió egyéb, az általa fontosnak vélt dolgokra is pénzt költ.
Ezek a következő területeket érintik: gazdasági, társadalmi és területi kohézió; versenyképesség a
növekedésért és foglalkoztatásért; biztonság, fenntartható növekedés: természeti erőforrások;
fejlesztési támogatás világszerte, stb.
Valamint Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke kimondja:
o „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség,
a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a
pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás,
valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”
o Az Európai Unió valamennyi tagállama megegyezett abban, hogy ezen értékek képezik az Unió
alapját. Ezek az értékek mélyen gyökereznek az európai hagyományban, és az egymás mellett
élés, a társadalom, a közélet és a politika szervezésének vezérelveiként az Európai Unió
legszilárdabb alapját képezik.

Példák a kérdésekhez:
-

Mit tesz az EU a környezetvédelemért
Fiatalok helyzete az EU-ban
Utazás az EU-n belül
Versenyképesség az EU-ban
Továbbtanulás az EU-ban

Témák köre és magyarázata, melyekkel az országgyűlési képviselőkhöz lehet fordulni

-

Környezetvédelem, klímaváltozás. A klímaváltozás az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb
veszély. A környezetvédelem új kihívások előtt áll. Mit javasol a környezetszennyeződés csökkentése
érdekében?

-

Oktatás. Idén lép életbe az új NAT, bár jövőre, de elindul a nyelvtanulási ösztöndíj, miközben a
diákok túlterheltsége megmaradni látszik, ezzel kapcsolatban mi a véleménye?

-

Gazdaság. Hazánk gazdasági mutatói alapján felívelő szakaszba léptünk, a turizmus biztos forrás,
egyre több autógyár telepíti hazánkba telephelyét, a munkaerőpiacon még mindig hiány
tapasztalható sok területen, a bérek emelkedése folyamatos, az euró bevezetése még sincs
napirenden. Erről mi a véleménye?

-

Egészségügy. Az szakorvoslásban nagyon hosszú a várakozási idő, ezt hogyan lehetne megoldani,
hogy az egészségügyi problémáinkkal rövid időn belül megfelelő kezelést kaphassunk?

„Alakítsd a jövőt!” – Workshop és az ahhoz kapcsolódó beugró feladat
A feladat leírása: A jelentkezés részeként ki kell választanotok egy témát az alábbi nagy területek
valamelyikéből, amely úgy érzitek, hogy a leginkább foglalkoztat benneteket, és amelyen szeretnétek
változtatni:








Oktatás
Kultúra
Ifjúság
Szabadidő
Sport
Környezetvédelem
Munka világa, önkéntesség

A kiválasztott téma kapcsán egy szöveges esszét várunk tőletek, amelyben kifejtitek, hogy az adott területhez
kapcsolódóan mit láttok jelen pillanatban európai szintű nehézségnek vagy problémának, és milyen 5 éven
belül megvalósítható, ideális állapotot tudtok elképzelni. Fontos, hogy a meghatározott célok reálisak
legyenek, és azok EU-s szinten is befolyásolják a Ti és a következő generációk életét, valamint kapcsolódjanak
az Európa jövőjéről szóló konferenciához. Emellett azt is fontos tudnotok, hogy nem a megoldást kell
kidolgoznotok, hanem az elérendő célt, az ideális állapotot kell leírnotok.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia célja, hogy minél többen elmondják kontinens-szerte, hogy milyen
Európában szeretnének élni. Az oldalon elsődlegesen kilenc tematikához kapcsolódóan várják az állampolgárok
ötleteit. A konferenciáról és a beküldött kezdeményezésekről, amelyekből Ti magatok is ötleteket meríthettek,
itt találtok részletes információkat: https://futureu.europa.eu/?locale=hu
Első körben nem konkrét megoldásokat, hanem célokat határozzatok meg, az általatok ideálisnak tartott
jövőképet. Érdemes olyan ügyekben gondolkodnotok, amelyek nagyobb, közösségi összefogással oldhatók
meg, és az ahhoz kapcsolódó változások mindenki számára pozitívan hatnának.
Példák, ötleteket:

Oktatás, munkavállalás – A COVID-19 járvány újabb nagy lendületet adott az online- és hibrid
munkavégzésnek. Ezzel szemben az iskolarendszer továbbra is a személyes munkavégzésre készíti fel a
fiatalokat, holott ez a foglalkoztatási forma lehet a jövő, amelyhez más képességek és kompetenciák
elsajátítása is szükséges. Fontos lenne egy ehhez kapcsolódó és ezen ismeretek átadására szolgáló képzési
rendszer EU-s szinten, hogy a jövőben a fiatalok már ebbe (is) beletanuljanak.
Önkéntesség – Jelenleg kevesebb kelet-európai fiatal vesz részt külföldi önkéntes programban, amelynek oka
többek között a nyelvtudás hiánya miatti félelmük. Szükség lenne olyan összeurópai szintű, a nyelvtanulást
segítő és támogató ingyenes online és mindenki számára elérhető programokra, amelyek fejlesztik a régióban
élő fiatalok nyelvi kompetenciáit, és ezzel növekszik a következő öt évben a Kelet-Európából más EU-s
országokban önkénteskedő fiatalok száma.
Formai követelmények:
A beküldendő szöveg maximális hossza 2 db A4-es oldal lehet. Fontos, hogy egy olyan ügyet válasszatok,
amelynek kapcsán szerintetek Ti magatok is hozzá tudnátok járulni Európa jövőjenek alakításához az adott
téma kapcsán!
A szövegben fontos, hogy kifejtsétek az alábbiakat:
 Az általatok kiválasztott téma rövid bemutatása (az aktuális helyzet kifejtése)
 Milyen problémát láttok ezzel kapcsolatban? Milyen okai lehetnek a problémának?
 Min változtatnátok és miért a következő 5 évben?
 Miért lenne ez fontos szerintetek Európa jövőjének szempontjából?
Megoldási javaslatokat nem kell megfogalmaznotok, csak a jelenlegi helyzetet és a kívánt 5 éves célt.
A rendezvényen résztvevő iskolák az esszével kapcsolatban visszajelzést, és további ötleteket kapnak egy
online felkészítő alkalom során, a programot megelőzően, a Nemzeti Ifjúsági Tanács szervezésében.

