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1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 
Az ülésre hibrid formában került sor, és interneten közvetítették (a felvétel itt érhető el). A résztvevők 
üdvözlését követően az elnök elmondta, hogy az ülés középpontjában a felülvizsgált javaslattervezetek 
állnak, amelyeket a munkacsoportban folytatott megbeszélések alapján készítettek el. Hozzátette, hogy az 
olasz nemzeti polgári vitacsoport ajánlásait figyelembe vették a dokumentumban, különösen az 1. és 3. 
témakörben. 
 
2. A szóvivő felszólalása 
 
A munkacsoport szóvivője kifejezte általános támogatását a javaslattervezetekkel kapcsolatban, és 
ismertette azokat a változtatásokat, amelyek különösen fontosak az európai polgári vitacsoport résztvevői 
számára. Rámutatott, hogy a változtatásoknak nem szabad túlságosan eltávolodniuk a polgári vitacsoport 
ajánlásaitól, például a nem fizetett szakmai gyakorlatok tilalma vagy a választójog alsó korhatára 
tekintetében.  
 
3. A javaslattervezetek ismertetése és megvitatása az április 8-i plenáris ülés elé terjesztésük céljából 
 
Az elnök kijelentette, hogy az előző ülésen elhangzott többszöri kérést követően a sportnak önálló 
témakört kell alkotnia. Javasolta, hogy témakörről témakörre haladjanak, először ismertetve a 
változtatásokat, majd megadva a szót a résztvevőknek további észrevételek megtételére. A vita során 
felszólalt Signe Ratso asszony az Európai Bizottság nevében, hogy felhívja a figyelmet a már elindított 
kezdeményezésekre. A résztvevők többnyire támogatásukról biztosították a javaslattervezeteket, és a 
következő kiegészítő észrevételeket tették: 
 
Az oktatással foglalkozó témakört illetően:  

- A célkitűzést ki kell egészíteni az arra való utalással, hogy az egész életen át tartó tanulás milyen 
fontos a vidéki területeken. 

- Az oktatási programok koordinációját illetően be kell illeszteni a megosztott hatáskörök keretét 
(különösen az állampolgári nevelés tekintetében), amely figyelembe venné az oktatáspolitikában 
érintett valamennyi kormányzati szintet (a koordináció-harmonizáció tekintetében az olasz 
változatot helyesbíteni kell). 
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- Az időtálló oktatásról és az egész életen át tartó tanulásról szóló intézkedés keretében többek 
között a következő gondolatok merültek fel: az ingyenes munkahelyi képzés meghatározása, a 
STEM STEAM-mé való átalakítása a humán tudományok bevonásával, valamint a vállalkozói szellem 
és a gazdasági műveltség összevonása egy alpontban. Egy résztvevő javasolta a „környezeti 
fenntarthatóság” megemlítését, valamint annak pontosítását, hogy a médiatudatosság területén 
„fokozni kell a folyamatban lévő programokat”, hogy azok összhangban legyenek a Bizottság 
jelenlegi munkájával. 

- A tanárok képzésével kapcsolatban több résztvevő is javasolta, hogy mobilitásuk támogatásával 
adjanak európai dimenziót képzésükhöz, hogy megoszthassák egymással a bevált gyakorlatokat, és 
biztosítsanak számukra diákmentori pozíciót. 

- Az a javaslat született, hogy a „jó összeköttetést biztosító szélessávú internet” kifejezést át kell 
alakítani a „jó szélessávú összeköttetés” kifejezésre. 

 
Az európai ifjúsági kérdésekkel foglalkozó témakört illetően: 

- A célkitűzésben meg kell erősíteni az ifjúsági szervezetek uniós intézményekkel és nemzeti 
kormányokkal folytatott szerepét. 

- A munkacsoport tagjai támogatták az „ifjúsági teszt” bevezetését a jogalkotási javaslatok 
benyújtását megelőző hatásvizsgálat részeként. 

- A fiatalok politikai szerepvállalását illetően, néhány résztvevő kételyének adott hangot a választójog 
alsó korhatárának csökkentésével kapcsolatban, míg mások ezt támogatták a fiatalabbak 
büntetőjogi felelősségére és adózására összpontosítva, valamint üdvözölték a javaslat közérthető 
megfogalmazását. 

- A megfigyelő látogatások témakörében javasolták, hogy töröljék a támogatásokra való utalást, 
mivel a résztvevők szerint ez nem egyértelmű, és egészítsék ki azzal, hogy a vállalkozóvá válás a 
pályaválasztás egyik lehetősége. 

- Az európai ifjúsági garanciával kapcsolatban utalni kell a végrehajtásában részt vevő valamennyi 
európai kormányzati szintre. 

- A nem fizetett szakmai gyakorlatok tilalmával, valamint a szakmai gyakorlatok és munkahelyek 
minőségi előírásoknak való megfelelésével kapcsolatban több felszólaló nem tartotta 
egyértelműnek a „nyílt munkaerőpiac” megfogalmazást, és egy résztvevő azt javasolta, hogy 
fogalmazzák át „a formális oktatás keretein kívül” megfogalmazásra. 

- Az észszerű életszínvonallal kapcsolatban több észrevétel is arra utalt, hogy az idősebb 
korcsoportokkal való összehasonlítás nem megfelelő, és némi zavart okozhat. 

- Végül, az agyelszívásra vonatkozó intézkedés keretében a következő gondolatok szerepeltek: az 
innovatív, személyre szabott szakpolitikák és az uniós finanszírozás felhasználásának szorgalmazása, 
valamint a probléma által különösen érintett, az alacsony népsűrűségű területekre való hivatkozás. 

 
A kultúra és csereprogramok témakörrel kapcsolatban az elnök ismertette a felülvizsgált javaslatokat és a 
résztvevők által felvetett elképzeléseket, többek között a következőket: 

- A csereprogramok témakörében meg lehetne említeni az idősek csereprogramját, mivel az idősek 
döntő szerepet játszhatnak az örökség megosztásában, valamint az Erasmus program megnyitását a 
helyi és regionális képviselők előtt. 

- Összességében az angol nyelv előmozdítására vonatkozó mondatot kielégítően kiegyensúlyozottnak 
ítélték; a „szomszédos országok”-ra való hivatkozást „az EU-val szomszédos országok” kifejezésre 
kell változtatni. 

- A többnyelvűséggel kapcsolatos intézkedést illetően kérték, hogy az hivatkozzon mind a nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló keretegyezményre, mind a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
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Európai Chartájára, valamint a „figyelembe véve” kifejezésnél határozottabb kifejezést használjon. 
Felmerült a kisebbségi nyelvek védelmével és előmozdításával foglalkozó külön uniós intézmény 
létrehozásának gondolata is. 

- Az európai kulturális örökséggel kapcsolatban javasolták az európai kultúra megemlítését, és a 
testvérvárosi programra való hivatkozást. 

- Több felszólaló is hangsúlyozta a művészek európai jogállása elfogadásának fontosságát. 
 
A sportot illetően az elnök ismertette az új témakört. Több felszólaló is úgy vélte, hogy ezt ki lehetne 
terjeszteni, és a következő elképzeléseket javasolta:  

- A célkitűzésben „a sport számos kérdés metszéspontjában áll” megfogalmazást át lehetne 
fogalmazni „a sport alapvető fontosságú az európai társadalmak számára” megfogalmazássá. 

- Javasolták, hogy ne „élsportokra”, hanem „hivatásos és kereskedelmi sportokra” hivatkozzanak, 
szemben a tömegsporttal és a szabadidősporttal, amelyeket mind be kell vonni a mobilitási 
programokba.  

- Végezetül az európai identitás fokozott bemutatásának szükségességére vonatkozó intézkedésnek 
nem csak a zászlóra, hanem általánosságban az uniós szimbólumok megjelenítésére kell 
vonatkoznia. 

 
 
 
4. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök azzal zárta az ülést, hogy megköszönte a résztvevők munkáját, és bejelentette, hogy lehet, hogy ez 
az ülés a munkacsoport utolsó ülése. Leszögezte azt is, hogy a másnapi plenáris ülésre nem készül el a 
javaslatok új változata, mivel azok lefordítására nem volt elég idő. Az ülésen elhangzott hozzászólásokat 
azonban elnöki megjegyzéseiben figyelembe fogják venni, és azokat a következő lépések során 
továbbviszik. 


