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1. Az elnök megnyitója 

Az ülésre teljes egészében távoli részvétel formájában kerül sor. Az elnök kifejti, hogy az „Erősebb 
gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális 
átalakulás” elnevezésű 1. európai polgári vitacsoport harmadik ülésének elhalasztása miatt a 
munkacsoport még nem tudta megvitatni a vitacsoport ajánlásait. Az elnök azt is megjegyzi, hogy a 
tolmácsolási szolgáltatások hiánya nem teszi lehetővé, hogy a négy témát négy kis szekcióülésen 
vitassák meg, ahogyan azt remélte. A vita jobb strukturálása érdekében az elnök bejelenti, hogy 
röviden bevezeti a négy témát, áttekintést nyújtva a korábbi megbeszélésekről, és ismertetve a 
platformon tett hozzájárulásokról szóló harmadik időközi jelentést. A munkacsoport tagjait felkérik, 
hogy emeljék ki, hogy az egyes témákban melyeket tartják a legfontosabb kérdéseknek, és hogyan 
kellene kezelni ezeket a kérdéseket, valamint jelöljék meg az esetlegesen hiányzó kérdéseket. A 
munkacsoport egyik tagja javasolja a kutatási és tudományos oktatás felvételét az Oktatás 
altémájaként. 
   
2. Az 1. európai polgári vitacsoport szóvivőinek beszámolója megbeszéléseik jelenlegi állásáról  

Az európai polgári vitacsoport egyik képviselője kiemeli a vitacsoport résztvevői által megvitatott 
főbb pontokat: 

 a kulturális és egyéb cserék elősegítésének fontossága a valóban európai identitás 
előmozdítása érdekében, különösen az Erasmus program bővítése révén; 

 az oktatáshoz való hozzáférés és annak finanszírozása javításának, valamint a digitális és 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos oktatásnak a fontossága; ösztönözni kell a közös 
európai oktatási normákat, valamint javítani kell az ösztöndíjakhoz való hozzáférést; 

 a sportot illetően a vitafórum résztvevői kiemelik a fizikai tevékenységekhez való hozzáférés 
elégtelenségét. 

 
3. A többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről készült harmadik időközi jelentés és 

a munkacsoport által tárgyalt korábbi témák megvitatása 

Az ezt követő vitában a munkacsoport tagjai a következő fő kérdéseket emelik ki: 

 Kultúra:   
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- A kulturális identitás fontossága az európai kulturális örökség védelme és a közös 
történelemre vonatkozó közös tudatosság kialakítása révén, az előretekintő megközelítésre 
összpontosítva (az európai értékek előmozdítása). Javaslat születik arra, hogy az európai 
kulturális örökség védelmét építsék be az európai történelemről szóló oktatásba, miközben 
az új európai Bauhaus révén kapcsolatot teremtenek a jövővel. Az egységes történelem 
tankönyvek bevezetésének lehetőségét több alkalommal is megemlítik.  
- Számos felszólalásban kérik a kulturális cserék előmozdítását, többek között az iskolákban 
is. A művészek védelme és a művészek európai jogállása is szóba kerül, valamint javasolják 
egy európai szintű platform létrehozását a művészek számára munkáik bemutatására. 
- Néhány felszólaló hangsúlyozza a kulturális kisebbségek és különösen a nyelvek védelmét. 
- Felvetik az európai tartalomalkotás ösztönzésének szükségességét. E tekintetben 
megemlítik a digitális környezetben megjelenő új kifejezési formákat, például a „gaming”-et. 
- Az egyik résztvevő külön „kulturális biztos” kinevezését kéri.  
 
A vita során kiemelik a kulturális terület gazdasági jelentőségét, valamint az európai szinten 
már létező kezdeményezéseket. Két tag úgy véli, hogy a kultúrának továbbra is nemzeti 
hatáskörbe kell tartoznia. Számos hozzászólásban ragaszkodnak ahhoz, hogy kapcsolatot kell 
teremteni a kulturális politikák és más témák vagy szakpolitikák között: állampolgárság, 
oktatás, ifjúság stb. 

 

 Ifjúságügy:   
- A munkacsoporton belül átfogó kérdés a fiatalok minőségi szabványokon alapuló, minőségi 

munkahelyekhez való hozzáférése, amelyet garantálni kell. Hangsúlyozzák a méltányos 
díjazás fontosságát. A nem fizetett szakmai gyakorlatokat széles körben problémának 
tekintik, és megemlítik azt az elképzelést, hogy egy uniós szintű jogi eszköz révén tiltsák be 
azokat. Néhány felszólaló javasolja, hogy biztosítsanak pénzügyi ösztönzőket a vállalkozások 
számára, hogy minőségi szakmai gyakorlatokat kínáljanak.  

- Az ifjúsági munkanélküliség kezelését célzó meglévő uniós eszközöket illetően hangsúlyozzák 
az ifjúsági garancia hatékony végrehajtásának szükségességét. 

- A vita során megemlítik a munkavállalás lehetővé tételét a fiatalok számára 16 éves kortól, 
vagy tanulmányaiknak a PhD-fokozatig való folytatása elősegítését.  

- Felmerül a lakhatás problémája is, amellyel sok fiatal szembesül Európa-szerte, ami szintén 
feltétele annak, hogy önálló életet alakítsanak ki. 

- Javasolják egy európai polgári szolgálat létrehozását az Európai Szolidaritási Testület 
kiterjesztéseként. 

- Megemlítik a fiataloknak a döntéshozatalban való képviseletét is.  
- A fiatalok számára különösen fontosnak tekintett egyéb kérdések közé tartozott a mentális 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük; a nyelvtanulás; az egészséges életmód 
előmozdítása; a humán készségek elsajátításának előmozdítása; az egyetemek és vállalatok 
kínálatára vonatkozó, egész Európára kiterjedő információkhoz való jobb hozzáférés 
(európai platform); valamint a zöld utazás (vonat) megkönnyítése Európában. 
 

 Sport: 
A munkacsoportban megvitatott két fő szempont egyrészt a sport jelentősége az európai 

identitás előmozdításában – pontosabban az EU-hoz tartozás érzése –, másrészt pedig az, 

hogy a sportot napjainkban az egészségügyi politika kulcsfontosságú elemének kell tekinteni 

(többek között a világjárvány utáni helyreállítás összefüggésében). Az ötletek között 

szerepelnek a nemzetközi versenyeken részt vevő uniós csapatok, az uniós sportrendezvények 

létrehozása, az uniós vizuális identitás előmozdítása a sportban, a hagyományos 

helyi/regionális sportokkal kapcsolatos jobb tájékoztatás. Felvetik az inkluzivitás fontosságát a 

sporttevékenységekben, különös tekintettel az LMBT-közösségre. Egyes felszólalók 
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üdvözlendő kezdeményezésként említik az európai sporthetet, amelyet azonban nem 

megfelelően hirdettek meg. 
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 Oktatás: 
Az „Oktatás” témakörben a munkacsoport tagjai számos olyan ötletet vetettek fel, 
amelyeket a korábbi témák kapcsán is megemlítettek, mint például a határokon átnyúló 
mobilitás, amely magában foglalná az Erasmus megerősítését és cserelehetőségeket a 
tanárok és a gyermekek számára, valamint a nyelvi, digitális és humán készségek 
elsajátítását és az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos oktatást. 

- A vita során sok javaslat érkezik a magas színvonalú, egész életen át tartó tanulás európai 
rendszerére, hogy minden munkavállaló, köztük az idősödő munkavállalók vagy a vidéki 
területeken élő munkavállalók számára, valamint valamennyi ágazatban legyen elérhető. A 
cél annak biztosítása, hogy az egész életen át tartó tanuláshoz és képzéshez való jog 
mindenki számára valósággá váljon Európában.  

- Néhány felszólalásban a tanulószerződéses gyakorlati képzés és a szakképzés határokon 
átnyúló elismerésének javítását kérik európai szinten.  

- Egyes felszólalok kiemelik, hogy az iskolának biztonságos térnek kell lennie, ahol a diákok 
megtanulják, mit jelent a polgárság, és melyek a közös értékek (inkluzív jelleg, rasszizmus 
elleni küzdelem, demokrácia stb.). 

- Több alkalommal is szorgalmazzák partnerség kialakítását a szakmai ágazatokkal: az üzleti 
modellekre vonatkozó képzés, a polgárok új technológiákkal kapcsolatos tudatosságának 
növelése, illetve a munka és a tanulás vagy képzés közötti váltás előmozdítása.  

 
A vita során néhány felszólaló kiemeli, hogy tekintettel az európai oktatási rendszerek közötti 
különbségekre, valamint arra, hogy az oktatás továbbra is nemzeti, sőt néha regionális 
hatáskörbe tartozik, az európai szintű fellépésnek a bevált gyakorlatok cseréjére kell 
összpontosítania.  
 

 

4. Az elnök lezárja az ülést és ismerteti a következő ülés tervét  
 
Az elnök lezárja az ülést, összefoglalva a vita során felmerült főbb elemeket, és pozitívan értékeli a 

tagok közötti jó együttműködést. Reményét fejezi ki, hogy a következő ülésen más formátumokat is 

használni fognak, és javasolja, hogy az ülést interneten is közvetítsék. Kiemeli továbbá, hogy az ülés 

előtt körbe fognak küldeni egy összefoglalót, amely lehetővé teszi majd, hogy az eddigi 

megbeszélésekre építsenek. 


