
EURÓPA 
NEM 
LÉTEZHET A 
POLGÁRAI 
NÉLKÜL
Európának új kezdetre, 
mélyreható demokratikus, 
radikális váltásra van 
szüksége. Az európai 
polgárokat kizárták Európa 
jövőképének és sorsának 
alakításából.

Európai pártunk szándéka, 
hogy egy újfajta politikai 
felállást hozzon létre, 
amellyel visszatéríti 
Európát a helyes útra. 
Hatékonyabb Európára 
van szükség, amely 
az igényekhez szabott 
költségvetést, valamint az 
összes – helyi, nemzeti és 
európai – szinten átívelő 
együttműködést jelenti.

EZ AZ EGYIK FŐ 
KIHÍVÁS, ÉS AZONNALI 
MEGOLDÁST KÍVÁN.

A 2004-ben, François Bayrou és Francesco Rutelli által alapított 
Európai Demokrata Párt olyan centrista politikai párt Európában, 
amely az Európai Uniót közelíteni akarja a benne lakó polgárokhoz, 
és az e szellemben működő pártok és EP-képviselők gyűjtőpártja. Az 
EDP-nek nemzeteken átívelő politikai mozgalomként az a szándéka, 
hogy a béke, a szabadság, a szolidaritás és az oktatás közös 
értékeiből kisarjadó európai demokráciát építsen, és azt ambicionálja, 
hogy a jövő világában is büszkén tegyen hitet a saját kultúrája mellett.

Ez a dokumentum az Európai Parlament pénzügyi támogatásával jött létre. A benne kifejtett vélemények 
a szerzők álláspontját képviselik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament véleményét.
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3  AZ EURÓPAI IDENTITÁS 
LÉTREHOZÁSA

 > Az Erasmus költségvetésének 
háromszorosára növelése

 > Az Erasmus hatókör kiterjesztése a fi atal 
gyakornokokra, művészekre és fi atal 
vállalkozókra

 > Egy fi ataloknak szóló európai médiafelület 
létrehozása

4 AZ EURÓÖVEZET 
ÚJRAINDÍTÁSA

 > Összehangolt 
konvergenciakezdeményezés 

elindítása az euróövezet EU-párti és proaktív 
tagjai összefogásával

 > A nemzeti adókból származó saját 
erőforrások kialakítása

 > Az euróövezet irányításának megerősítése

5  KUTATÁSI ÉS 
INNOVÁCIÓS 
BERUHÁZÁSOK

 > Ambiciózus program elindítása 
a digitális gazdaság és a mesterséges 
intelligencia támogatására

 > A strukturális alapokból kutatásra és 
innovációra fordított összeg részarányának 
növelése

 > Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
alapok főként a tudásalapú infrastruktúrára 
történő összpontosítása

 > Európai űrkutatási stratégia kidolgozása

6  AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
ELLENI KÜZDELEM

 > A zöld gazdaságra való áttérés 
megerősítése a harmadik ipari 

forradalom jegyében

 > Európai polgári védelmi erő megszervezése

 > A biodiverzitás megőrzése

7  ERŐS IPARPOLITIKA 
BEVEZETÉSE

 > A jövő iparának fejlesztését 
célzó stratégia kidolgozása 

és végrehajtása: digitális, mesterséges 
intelligencia, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológia és űrkutatás

 > Az európai óriásvállalatok alapítását 
akadályozó túl szigorú versenyjogi 
szabályok korlátozása.

 > Gyorsabb és hatékonyabb dömpingellenes 
rendszer bevezetése a tisztességes 
verseny szabályaival ellentétes behozatali 
tevékenységek szankcionálására

8  SZEMBENÉZÉS 
A TÁRSADALMI 
KIHÍVÁSOKKAL ÉS 
A DEMOGRÁFIAI 
VÁLTOZÁSSAL

 > Konkrét szerződés kidolgozása a 
szociális Európáról, nevezetesen egy 
valódi konvergenciastratégia fokozatos 
bevezetésével a munkakörülményekre, a 
minimálbérekre, a szociális dömping elleni 
küzdelemre, a garantált minimáljövedelemre 
és a nyugdíjminimumra vonatkozóan

 > A szociális gazdaság és a kapcsolódó 
munkamodellek (mint például a kollektív 
együttműködés) támogatása a globalizáció 
negatív hatásainak ellensúlyozása 
érdekében

 > A nemek közötti egyenlőség törvénybe 
foglalása a munkavállalási jog és az egyenlő 
bérezés tekintetében

 > A fi atal és idősebb munkavállalók 
hatékonyabb társadalmi bevonásának 
támogatása

 > Tisztességes élet biztosítása minden európai 
polgár számára

 > Európai egészségügyi politika létrehozása

9  A FENNTARTHATÓ 
MEZŐGAZDASÁG 
ÉS HALÁSZAT ÚJ 
MODELLJÉNEK 
TÁMOGATÁSA

 > Olyan közös agrárpolitika támogatása, 
amely tisztességesen bánik minden 
gazdálkodóval

 > Az élelmiszerek minőségrendszere 
(mint például a földrajzi jelzések) 
kidolgozásának ösztönzése

 > Az innovációba, a digitalizációba, 
az oktatásba és a képzésekbe való 
beruházás

 > A fenntartható élelmiszer-termelés és 
-fogyasztás előmozdítása

10  INTEGRÁLT 
MOBILITÁSI 
RENDSZER 
LÉTREHOZÁSA

 > Integrált mobilitási rendszer 
létrehozása, amely ellenőrzést biztosít 
a felhasználóknak az árak és az idő fölött, 
az első kilométertől az utolsóig

 > Biztonságot megteremtő, egységes jogi 
keretrendszer biztosítása

 > Az iparpolitika újbóli aktiválása az 
üzemanyagok dekarbonizálásával 
valamennyi közlekedési módban és az 
elektromos közlekedés támogatása

11  KOHERENS 
ÉS AKTÍV 
KÜLPOLITIKA 
VÉGREHAJTÁSA

 > Az Unió átalakítása puha hatalomból 
globális szereplővé

 > Az EU és az Afrikai Unió közötti valódi 
partnerség támogatása

 > Szomszédságpolitikánk élénkebb 
folytatása

12  A TERRORFE-
NYEGETETTSÉG 
ELLENI HARC

 > A külső határok ellenőrzésének 
szigorítása

 > A radikalizálódás elleni erőfeszítések 
megerősítése

 > Információcsere és az együttműködés 
fokozása

13  A MIGRÁCIÓ 
GLOBÁLIS ÉS 
PRAGMATIKUS 
MEGKÖZELÍTÉSE

 > A külső határok közös 
igazgatásának támogatása

 > Együttműködés a származási és a 
tranzitországokkal

 > A menedékjog harmonizációja

 > A bevándorlók illegális 
embercsempészete elleni küzdelem

 > A visszatérési, visszafogadási és 
visszailleszkedési politikák támogatása

14  A KERESKEDELMI 
POLITIKA 
ÚJJÁÉLESZTÉSE

 > Az állampolgárok 
rendelkezési jogának visszaállítása 
a szabadkereskedelem tárgyában

 > Olyan új generációs megállapodások 
elősegítése, amelyek a fejlett 
országokra vonatkozóan még 
több környezetvédelmi szigorítást, 
tartalmaznak és lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy egységes 
alapállásból tárgyaljanak a nemzetközi 
színtér főbb szereplőivel

1  A HATÉKONY EURÓPAI 
DEMOKRÁCIA 
LÉTREHOZÁSÁRÓL

 > Transznacionális listák bevezetése 
jelentős számú képviselői hely 
kiosztásával

 > Az álhírek elleni küzdelem az európai és 
a nemzeti jogrendszerekre vonatkozó új 
szabályozásokkal, valamint egy bírósági 
hálózattal, amely szankcionálja az 
álhírkampányok általi visszaéléseket 

 > A kibertámadások elleni európai 
kiberbiztonsági védelmi stratégia 
meghatározása 

 > A részvételi demokrácia megerősítése 
az európai polgári kezdeményezés 
felülvizsgálatával, valamint a 
petíciók Európai Parlamentnek 
történő benyújtására vonatkozó jog 
előmozdításával 

 > A tagállamok részéről megnyilvánuló, 
tekintélyuralmi visszaélések 
szankcionálása

 > A megosztott szuverenitás 
megvalósítása az EU, a tagállamok és a 
régiók között a hatékony szubszidiaritás 
és az arányosság elve révén

2  A 
TÁRSADALMUNKBAN 
MEGTESTESÜLT 
KÖZÖS ÉRTÉKEK 
MEGERŐSÍTÉSÉRŐL

 > Az emberi méltóság tiszteletben tartása

 > Jogállamiság

 > Szabadság

 > Egyenlőség

 > Szolidaritás

 > Felelősségvállalás

SZERINTÜNK 
ITT AZ 
IDŐ, HOGY 
ÚJJÁÉPÍTSÜK 
EURÓPÁT
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 > A zöld gazdaságra való áttérés 
megerősítése a harmadik ipari 

forradalom jegyében

 > Európai polgári védelmi erő megszervezése

 > A biodiverzitás megőrzése

7  ERŐS IPARPOLITIKA 
BEVEZETÉSE

 > A jövő iparának fejlesztését 
célzó stratégia kidolgozása 

és végrehajtása: digitális, mesterséges 
intelligencia, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológia és űrkutatás

 > Az európai óriásvállalatok alapítását 
akadályozó túl szigorú versenyjogi 
szabályok korlátozása.

 > Gyorsabb és hatékonyabb dömpingellenes 
rendszer bevezetése a tisztességes 
verseny szabályaival ellentétes behozatali 
tevékenységek szankcionálására

8  SZEMBENÉZÉS 
A TÁRSADALMI 
KIHÍVÁSOKKAL ÉS 
A DEMOGRÁFIAI 
VÁLTOZÁSSAL

 > Konkrét szerződés kidolgozása a 
szociális Európáról, nevezetesen egy 
valódi konvergenciastratégia fokozatos 
bevezetésével a munkakörülményekre, a 
minimálbérekre, a szociális dömping elleni 
küzdelemre, a garantált minimáljövedelemre 
és a nyugdíjminimumra vonatkozóan

 > A szociális gazdaság és a kapcsolódó 
munkamodellek (mint például a kollektív 
együttműködés) támogatása a globalizáció 
negatív hatásainak ellensúlyozása 
érdekében

 > A nemek közötti egyenlőség törvénybe 
foglalása a munkavállalási jog és az egyenlő 
bérezés tekintetében

 > A fi atal és idősebb munkavállalók 
hatékonyabb társadalmi bevonásának 
támogatása

 > Tisztességes élet biztosítása minden európai 
polgár számára

 > Európai egészségügyi politika létrehozása

9  A FENNTARTHATÓ 
MEZŐGAZDASÁG 
ÉS HALÁSZAT ÚJ 
MODELLJÉNEK 
TÁMOGATÁSA

 > Olyan közös agrárpolitika támogatása, 
amely tisztességesen bánik minden 
gazdálkodóval

 > Az élelmiszerek minőségrendszere 
(mint például a földrajzi jelzések) 
kidolgozásának ösztönzése

 > Az innovációba, a digitalizációba, 
az oktatásba és a képzésekbe való 
beruházás

 > A fenntartható élelmiszer-termelés és 
-fogyasztás előmozdítása

10  INTEGRÁLT 
MOBILITÁSI 
RENDSZER 
LÉTREHOZÁSA

 > Integrált mobilitási rendszer 
létrehozása, amely ellenőrzést biztosít 
a felhasználóknak az árak és az idő fölött, 
az első kilométertől az utolsóig

 > Biztonságot megteremtő, egységes jogi 
keretrendszer biztosítása

 > Az iparpolitika újbóli aktiválása az 
üzemanyagok dekarbonizálásával 
valamennyi közlekedési módban és az 
elektromos közlekedés támogatása

11  KOHERENS 
ÉS AKTÍV 
KÜLPOLITIKA 
VÉGREHAJTÁSA

 > Az Unió átalakítása puha hatalomból 
globális szereplővé

 > Az EU és az Afrikai Unió közötti valódi 
partnerség támogatása

 > Szomszédságpolitikánk élénkebb 
folytatása

12  A TERRORFE-
NYEGETETTSÉG 
ELLENI HARC

 > A külső határok ellenőrzésének 
szigorítása

 > A radikalizálódás elleni erőfeszítések 
megerősítése

 > Információcsere és az együttműködés 
fokozása

13  A MIGRÁCIÓ 
GLOBÁLIS ÉS 
PRAGMATIKUS 
MEGKÖZELÍTÉSE

 > A külső határok közös 
igazgatásának támogatása

 > Együttműködés a származási és a 
tranzitországokkal

 > A menedékjog harmonizációja

 > A bevándorlók illegális 
embercsempészete elleni küzdelem

 > A visszatérési, visszafogadási és 
visszailleszkedési politikák támogatása

14  A KERESKEDELMI 
POLITIKA 
ÚJJÁÉLESZTÉSE

 > Az állampolgárok 
rendelkezési jogának visszaállítása 
a szabadkereskedelem tárgyában

 > Olyan új generációs megállapodások 
elősegítése, amelyek a fejlett 
országokra vonatkozóan még 
több környezetvédelmi szigorítást, 
tartalmaznak és lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy egységes 
alapállásból tárgyaljanak a nemzetközi 
színtér főbb szereplőivel

1  A HATÉKONY EURÓPAI 
DEMOKRÁCIA 
LÉTREHOZÁSÁRÓL

 > Transznacionális listák bevezetése 
jelentős számú képviselői hely 
kiosztásával

 > Az álhírek elleni küzdelem az európai és 
a nemzeti jogrendszerekre vonatkozó új 
szabályozásokkal, valamint egy bírósági 
hálózattal, amely szankcionálja az 
álhírkampányok általi visszaéléseket 

 > A kibertámadások elleni európai 
kiberbiztonsági védelmi stratégia 
meghatározása 

 > A részvételi demokrácia megerősítése 
az európai polgári kezdeményezés 
felülvizsgálatával, valamint a 
petíciók Európai Parlamentnek 
történő benyújtására vonatkozó jog 
előmozdításával 

 > A tagállamok részéről megnyilvánuló, 
tekintélyuralmi visszaélések 
szankcionálása

 > A megosztott szuverenitás 
megvalósítása az EU, a tagállamok és a 
régiók között a hatékony szubszidiaritás 
és az arányosság elve révén

2  A 
TÁRSADALMUNKBAN 
MEGTESTESÜLT 
KÖZÖS ÉRTÉKEK 
MEGERŐSÍTÉSÉRŐL

 > Az emberi méltóság tiszteletben tartása

 > Jogállamiság

 > Szabadság

 > Egyenlőség

 > Szolidaritás

 > Felelősségvállalás

SZERINTÜNK 
ITT AZ 
IDŐ, HOGY 
ÚJJÁÉPÍTSÜK 
EURÓPÁT



EURÓPA 
NEM 
LÉTEZHET A 
POLGÁRAI 
NÉLKÜL
Európának új kezdetre, 
mélyreható demokratikus, 
radikális váltásra van 
szüksége. Az európai 
polgárokat kizárták Európa 
jövőképének és sorsának 
alakításából.

Európai pártunk szándéka, 
hogy egy újfajta politikai 
felállást hozzon létre, 
amellyel visszatéríti 
Európát a helyes útra. 
Hatékonyabb Európára 
van szükség, amely 
az igényekhez szabott 
költségvetést, valamint az 
összes – helyi, nemzeti és 
európai – szinten átívelő 
együttműködést jelenti.

EZ AZ EGYIK FŐ 
KIHÍVÁS, ÉS AZONNALI 
MEGOLDÁST KÍVÁN.

A 2004-ben, François Bayrou és Francesco Rutelli által alapított 
Európai Demokrata Párt olyan centrista politikai párt Európában, 
amely az Európai Uniót közelíteni akarja a benne lakó polgárokhoz, 
és az e szellemben működő pártok és EP-képviselők gyűjtőpártja. Az 
EDP-nek nemzeteken átívelő politikai mozgalomként az a szándéka, 
hogy a béke, a szabadság, a szolidaritás és az oktatás közös 
értékeiből kisarjadó európai demokráciát építsen, és azt ambicionálja, 
hogy a jövő világában is büszkén tegyen hitet a saját kultúrája mellett.

Ez a dokumentum az Európai Parlament pénzügyi támogatásával jött létre. A benne kifejtett vélemények 
a szerzők álláspontját képviselik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament véleményét.
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