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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az oktatással, kultúrával, ifjúsággal és sporttal foglalkozó munkacsoport 
Elnök: Silja Markkula, Európai Ifjúsági Fórum 

2021. október 22., 11.00–13:00 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 

A munkacsoport ezen első ülésére hibrid formában került sor. Silja Markkula elnök üdvözli a tagokat, 
és elmondja, hogy az ülés célja az, hogy megismerhessék egymást, és első körben megvitassák a 
polgári vitacsoportokból és a többnyelvű digitális platformról beérkező témákat és elképzeléseket. Az 
elnök áttekintést nyújt az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témakörében a digitális platformon 
eddig beérkezett hozzájárulásokról, amelyek az ifjúsági munkanélküliség, a közös uniós identitás, az 
időtálló oktatás, az EU-n belüli mobilitás és az európai örökség témáját ölelik fel. Megemlíti továbbá 
az Európai Ifjúsági Rendezvény kapcsolódó eredményeit, ahol hasonló témákat vetettek fel. 
 
Az elkövetkező folyamatra hivatkozva az elnök hangsúlyozza, hogy a munkacsoport konszenzussal fog 
működni. Megjegyzi továbbá, hogy egyes érintett területek – például az ifjúság – ágazatokon átívelő 
jellege miatt átfedések lesznek más munkacsoportok munkájával. Az elnök ezután átadja a szót a 
résztvevőknek, kezdve az európai polgári vitacsoportok képviselőivel. 
 

2. Vita 
 
Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás/Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport/Digitális átállás” elnevezésű európai polgári vitacsoport képviselői áttekintést adnak a 
vitacsoport szeptember 17–19-én tartott első ülésén felvetett releváns témákról. Ezek közé tartozott 
az oktatás és a fiatalok mobilitása, az ifjúsági munkanélküliség, a Covid19 fiatalokra gyakorolt hatása, 
a nyelvtanulás és az európai szimbólumok szerepe. 
 
A munkacsoport tagjai ismertetik a polgárok hozzászólásaira adott válaszaikat, és felvázolják az 
előttük álló munkával kapcsolatos elvárásaikat. Számos felszólalás összpontosít az ifjúságra és az 
oktatásra. Különösen a következő kérdéseket vetik fel: 

 

 több felszólaló is hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Covid19-válságot követően kezelni 
kell az ifjúsági munkanélküliséget, és meg kell könnyíteni a fiatalok munkaerőpiacra való 
bejutását; 

 felszólítanak arra is, hogy a fiatalok számára biztosítsanak minőségi munkahelyeket és 
méltányos javadalmazást, többek között a nem fizetett szakmai gyakorlatok problémájának 
kezelése révén; 

 felmerül a Covid19-válság fiatalokra és az oktatáshoz való hozzáférésükre gyakorolt jelentős 
társadalmi és pszichológiai hatása; 

 néhány felszólaló az EU-n belüli mobilitásra összpontosít, beleértve a fenntarthatósági 
szempontokat és a hallgatói mobilitást megkönnyítő esetleges további intézkedéseket; 

 szorgalmazzák az iskolákban az EU-val kapcsolatos állampolgári ismeretek oktatásának 
javítását, valamint javaslatokat tesznek egy közös program vagy közös történelemkönyv 
kidolgozására a közös európai identitás előmozdítása érdekében; 
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 kiemelik továbbá az oktatás és a kultúra jelentőségét a rasszizmus és az intolerancia elleni 
küzdelemben; 

 egyes tagok azt javasolják, hogy a választójogi korhatárt csökkentsék 16 évre, míg mások úgy 
vélik, hogy e kérdésben nincs konszenzus; 

 a nyelvi sokszínűséget és a nyelvi kisebbségek védelmét az európai identitás kulcsfontosságú 
elemeiként említik meg;  

 megvitatják továbbá a sporttal és az egészséges életmód népszerűsítésével kapcsolatos 
kérdéseket, valamint a nemzetközi kulturális és sporteseményeknek a közös európai 
identitás megerősítésében betöltött szerepét. 
 

Egyes felszólalók felszólalásaikban kiemelik az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területén meglévő 
uniós szintű kezdeményezéseket, és arra szólítanak fel, hogy a munkát ezekre az alapokra építsék. 
Mások emlékeztetnek arra, hogy a munkacsoport hatáskörébe tartozó területeken korlátozottak az 
uniós hatáskörök. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az ifjúságot érvényesíteni kell az uniós 
szakpolitikákban, tekintettel arra, hogy ez a terület más szakpolitikai területekkel is összefügg. 
 
A felszólalások a munkacsoportban folytatott megbeszélések megszervezésére is kiterjednek. Több 
tag is kéri a vita jobb strukturálását, és a plenáris ülés formátumán kívül az alcsoportokban való 
munkavégzés lehetőségét a jövőbeli üléseken. Hangsúlyozzák továbbá, hogy szükség van a plenáris 
üléshez való hozzájárulásként konkrét javaslatok benyújtásának lehetőségére is. 
 

3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök összefoglalja a vita során visszatérő kérdéseket, és hangsúlyozza a plenáris ülés elé 
terjeszthető javaslatok gazdagságát. Tudomásul veszi továbbá a tagok azon kívánságát, hogy a plenáris 
formán kívül más formátumokat is használjanak a munkacsoportok ülésein folytatott megbeszélések 
elmélyítése érdekében, és kifejezi, hogy kész visszatérni erre a kérdésre. 
 
A tagokat tájékoztatják arról, hogy a munkacsoport következő, decemberi ülésének időpontjáig 
rendelkezésre állnak az európai polgári vitacsoport ajánlásai, és a munkacsoportnak ezekre kell 
alapoznia munkáját. Az elnök arra is emlékeztet, hogy a többnyelvű digitális platform továbbra is 
rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy konkrét ötleteket javasoljanak és vitassanak meg a konferencia 
során. 
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MELLÉKLET – Az oktatással, kultúrával, ifjúsággal és sporttal foglalkozó munkacsoport tagjainak 
jegyzéke 
 

Elnök: Silja MARKKULA (Európai Ifjúsági Fórum) 

Utónév Vezetéknév Panel 

   

Greta Karoline ADAMEK Európai polgári vitacsoportok 

Christine ANDERSON Európai Parlament 

Tiago ANTUNES Tanács 

Hugues BAYET Nemzeti parlamentek 

Mikuláš BEK Nemzeti parlamentek 

Matteo Luigi BIANCHI Nemzeti parlamentek 

Emil BOC Helyi/regionális képviselő 

Fabíola CARDOSO Nemzeti parlamentek 

Paula CARVALHO Tanács 

Lefteris CHRISTOFOROU Európai Parlament 

Gabriela CRETU Nemzeti parlamentek 

François DECOSTER Régiók Bizottsága 

Daniela DUMITRU Európai polgári vitacsoportok 

Laurence FARRENG Európai Parlament 

Kinga GÁL Európai Parlament 

Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Tanács 

Josune GOROSPE Nemzeti parlamentek 

Enzo GORZA Európai polgári vitacsoportok 

Alicia HOMS GINEL Európai Parlament 

Zuzana HOZLÁROVÁ Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Tea JARC Szociális partnerek 

Danuta JAZŁOWIECKA Nemzeti parlamentek 

Željka JOSIĆ Tanács 

Peter KMEC Nemzeti parlamentek 

Antonis KOURRAS Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Regina LAUCYTE Európai polgári vitacsoportok 

Kieran MCCARTHY Régiók Bizottsága 

Nora MEBAREK Európai Parlament 

Dace MELBĀRDE Európai Parlament 

Jean Claude MICALLEF Nemzeti parlamentek 

Baiba MILTOVICA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Vidmantas MITKUS Nemzeti polgári vitacsoportok/rendezvények 

Victor NEGRESCU Európai Parlament 

Elyes OUERGHI Európai polgári vitacsoportok 

George PAPANDREOU Nemzeti parlamentek 
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Igors PIMENOVS Nemzeti parlamentek 

Anne PRÉDOUR Tanács 

Janinie REINARTZ Tanács 

Paul RUBIG Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Piero SAVARIS Európai polgári vitacsoportok 

Axel  SCHÄFER Nemzeti parlamentek 

Michaela SOJDROVA Európai Parlament 

Guy VERHOFSTADT Európai Parlament 

Isabel WISELER-LIMA Európai Parlament 

Salima YENBOU Európai Parlament 

Marina ZELENETSKA Európai polgári vitacsoportok 

 


