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1. Az elnök bevezető megjegyzései  

 

Az ülésre hibrid formában kerül sor, és az ülést interneten közvetítik (a felvételek itt és itt érhetők el). Az 

elnök üdvözli a résztvevőket, majd elmondja, hogy az ülés célja a polgári vitacsoportok ajánlásai alapján 

elkészített javaslattervezetek megvitatása. Az elnök javasolja, hogy az ülés során az intézkedéseket 

egyenként vegyék végig.  

 

Bejelenti továbbá, hogy megjelent a digitális platform 4. jelentése. Felhívja a figyelmet a jelentésben 

szereplő új elemekre vagy hangsúlyokra a foglalkoztatás bizonytalanságával és a fiatalok 

munkanélküliségével, a felsőoktatáshoz és a kultúrához való hozzáférés szociális és földrajzi 

egyenlőtlenségeivel, a fogyatékossággal élők igényeinek megfelelő „uniós szintű múzeumi belépővel”, a 

kulturális szakemberek szakmaiságával, a nemek közötti egyenlőséggel a sportban és a kevésbé ismert 

sportágakkal kapcsolatban.  Biztatja a munkacsoport tagjait, hogy tartsák szem előtt ezt a jelentést. 

 

2. A szóvivő felszólalása 

 

A munkacsoport szóvivője felszólalásában ismerteti a kezdeti javaslattervezeteket, valamint a kidolgozásuk 

során követett módszertant. Hangsúlyozza, hogy néhány elem további vitát igényel, mivel azok nem 

szerepelnek kifejezetten a polgári vitacsoportok ajánlásaiban, vagy átfedésben vannak más 

munkacsoportok ajánlásaival. 

 

3. A kezdeti javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a március 26-i plenáris ülésen történő 

előterjesztés céljából. 

 

Az ezt követő vitában a résztvevők rendelkezésére áll a javaslattervezetek listája, és az egyes 

intézkedéseket ennek sorrendjét követve megvitatják. 

 

Az oktatási klaszterrel kapcsolatban a munkacsoport több tagja kiemeli az „Európai Oktatási Térség” 

fogalmát és a finanszírozás szükségességét. Ezután felhívják a figyelmet a következő pontokra:  

- A munkacsoport egyik tagja szerint az oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz való egyenlő 

hozzáférés, valamint a diplomák és a szakmai készségek elismerésének elvének kifejezetten a 

menekültekre is vonatkoznia kellene. 

- Némi szkepticizmust vált ki az oktatási szint „harmonizációja” kifejezés, amelyet célszerű lenne a 

„koordináció” szóra cserélni. . 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Az ECP ajánlásában foglaltaknak megfelelően a tagállamoknak meg kell állapodniuk és el kell 

fogadniuk az általános iskolában kezdődő alaptantárgyak oktatásának hitelesített 

minimumszabályait. 

- Szükség van a diplomák kölcsönös elismerésének javítására, nem megfeledkezve a szakmai 

ismeretekről (például a környezetvédelem és a digitalizálás területén). Meg lehetne említeni a 

konkrét modulokra épülő szakmai gyakorlatok európai keretét is.  

- A javaslatoknak ki kellene mondaniuk a munkahelyi képzéshez való jogot.  

- Az EU-nak támogatnia kell a formális és informális tanulás elismerését, például az UNESCO „A 

tanulás városa díjának” példájára támaszkodva, és a sportegyesületek, valamint építve a kulturális 

és ifjúsági szervezetek által ebben játszott kritikus szerepre építve. Ebben az összefüggésben 

maguknak a szervezeteknek is magasabb fokú elismerést kellene kapniuk. 

- A jövőbiztos európai oktatás és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése kapcsán a munkacsoport 

több tagja hangsúlyozza, hogy átfogó tervre van szükség. A javasolt módosítások közül néhány: az 

állampolgári nevelés kiegészítése az európai történelemmel, az uniós értékekkel és az EU világban 

betöltött szerepével foglalkozó kurzusokkal; a „STEM”-re való utalás felcserélése „STEAM”-mel 

(beleértve a művészeteket és a humán tudományokat). Egyes javaslatok szerint a kritikus 

gondolkodásra és a digitális oktatásra vonatkozó összes intézkedést egyazon intézkedésen belül kell 

egyesíteni, több kiigazítással: a „szkepticizmus” helyett konkrétabb kifejezés használata, digitális 

oktatás helyett „médiaműveltségre” való hivatkozás, a „dezinformációra” való utalás elhagyása 

(mert a cenzúra ösztönzéseként értelmezhető), valamint a zaklatás és a rasszizmus elleni küzdelem 

megemlítése.  

- A tanítási technikák tekintetében kérik a részvételi videojátékok elhagyását, illetve a „videojátékok” 

helyett a „játékosítás” kifejezés használatát. 

- A tanárok képzésével kapcsolatban javasolják, hogy említsék meg a mobilitásukat az Erasmus+ 

programon keresztül, és hozzanak létre egy olyan platformot, amely hozzáférést biztosít az 

Európában felhalmozott tananyagokhoz és ismeretekhez. Néhány résztvevő kéri, hogy a tanárok 

töltsenek be nagyobb mentori szerepet a diákokkal szemben, és legyenek naprakészebbnek a 

közösségi médiával kapcsolatban. Azt is javasolják, hogy a „támogatás” kifejezés helyébe a 

„meglévő programok fejlesztése” vagy a „rendszerszintű és folyamatos minőségi képzés 

támogatása” kifejezés lépjen. 

- A minden gyermek és család számára biztosított internet-hozzáférés témakörében több 

átfogalmazási javaslat is elhangzik, például a „szélessávú” kifejezés hozzáadása és a világjárványra 

való utalás törlése, hogy az intézkedés szélesebb körű maradjon. Egyes felszólalók azt is 

szorgalmazzák, hogy az intézkedés hatályát terjesszék ki minden egyénre, beleértve a 

munkavállalás célját is. 

 

 

- Végül a tudás- és tapasztalatcserét szolgáló információs platformmal kapcsolatban több résztvevő 

felveti, hogy fiatalokra vonatkozó megoldásokat is be kellene vonni, illetve át kell helyezni az 

ifjúsági klaszterbe. Azt is javasolják, hogy a platform gyűjtsön információkat az összes létező 

programról és a rendelkezésre álló lehetőségekről.  

 

Az ifjúsági kérdésekkel foglalkozó klaszter esetében a résztvevők az alábbi megjegyzéseket teszik az egyes 

intézkedések kapcsán: 

- A fiatalok részvételével és képviseletével kapcsolatban a következő javaslatok hangzanak el: a 

„kontinens” kifejezés felváltása az „Európai Unió” kifejezéssel, a „demokratikus folyamatok” 

kiegészítése a „döntéshozatal” kifejezéssel, egy szisztematikus „ifjúsági tesztrendszer” bevezetése 



 

 

az európai jogszabályok fiatalokra gyakorolt hatásának felmérése érdekében (erre a legutóbbi 

platformjelentés is utalt). Alaposan megvitatják az európai parlamenti választásokon való részvétel 

korhatárának csökkentésére vonatkozó gondolatot, esetleg az Európai Parlament 

megfogalmazásával és azzal a feltétellel, hogy a tantervben megerősítik az állampolgári nevelést és 

az EU-val kapcsolatos oktatást.  

- Több felszólaló árnyaltabb megfogalmazást sürget a „megfigyelő látogatásokkal” kapcsolatban 

(nem jelentheti azt, mintha zöld utat adnának a gyermekmunkának): javasolják a látogatás 

időtartamának korlátozását, esetleg a támogatásokra való hivatkozás megszüntetését, és e 

látogatások összekapcsolását a hivatalos oktatás részét képező pályaorientációs és mentori 

keretrendszerrel. A további ötletek között szerepel egy európai polgári szolgálat létrehozása 

mobilitással, a duális képzések ösztönzése, valamint az európai ifjúsági garancia külön intézkedés 

keretében történő kezelése. 

- Az állások és a szakmai gyakorlatok minőségi előírásoknak való megfelelésének szempontja 

keretében a résztvevők megvitatják a szakmai gyakorlatok díjazását. A munkacsoporton belül 

támogatásukról biztosítják a nem fizetett szakmai gyakorlatok megtiltását, ugyanakkor figyelmet 

fordítva arra, hogy a fiataloknak kínált lehetőségek ne csökkenjenek, illetve tovább kell vizsgálni az 

oktatáson belüli szakmai gyakorlatok kérdését. Alternatív megoldás lehetne a gyakornokoknak 

nyújtott állami pénzügyi támogatás.  

- Támogatni kell az önkéntes tevékenységeket, megkülönböztetve a munkahelyektől vagy a szakmai 

gyakorlatoktól. 

- Ami a fiatalok szociális védelemhez való egyenlő hozzáférését illeti, a résztvevők továbblépést 

javasolnak a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében. A munkacsoport néhány tagja javasolja, 

hogy a lakhatást vagy a megfizethető lakáshoz való hozzáférést tekintsék emberi jognak. Javasolják, 

hogy az árvák védelmére irányozzanak elő külön intézkedéseket, miután életkoruk folytán elhagyják 

az árvaházat. 

- Az agyelszívás megelőzése keretében javasolják, hogy az az ország, amely olyan személyt fogad, 

akinek az oktatása állami finanszírozáson alapult, pénzügyileg kompenzálhatná a származási 

országot, bár néhány tag hangsúlyozza, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ez aláássa az EU-n 

belüli szabad mozgást. Egy másik felszólaló javasolja, hogy a „kényszermobilitás” a bérek EU-n 

belüli kiegyenlítésével kerüljék el. 

- Végül a fiatalokat célzó válságkezelési intézkedésekkel kapcsolatban elhangzik az a megjegyzés, 

hogy az ECP ajánlásában foglaltak szerint nem lehet forgatókönyveket megfogalmazni. 

 

Az európai identitás előmozdításával foglalkozó klaszterrel kapcsolatban a felszólalók a következő pontokat 

vetik fel: 

- A klaszter címéből hiányzik a „kultúra” kifejezés, holott a sokszínűségre is utalnia kellene. 

- Egy másik ötlet szerint a „cserekapcsolatok kultúrájának” fejlesztését szolgálná az „európai 

kulturális bérlet”. 

- A többnyelvűség előmozdításával kapcsolatban a felszólalók úgy vélik, hogy árnyaltabb 

megfogalmazásra van szükség, mivel nem csak az angol nyelv C1-es szintje tűnik irreálisnak, hanem 

ugyanolyan fontos lenne a közvetlen szomszédok, különösen a határ menti területeken, vagy az 

országon belüli nemzeti kisebbségek nyelvének elsajátítása is. Több felszólaló ragaszkodik a 

kisebbségi és regionális nyelvek jobb védelméhez, esetleg egy kötelező erejű eszköz révén. Ebben 

az összefüggésben felidézik az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezményét, valamint egy olyan javaslatot, hogy hozzanak létre egy, az ilyen nyelvek 

védelmével foglalkozó ügynökséget.  



 

 

- Az európai kultúra megosztásának lehetőségeivel kapcsolatban több javaslat is elhangzik: „közös 

európai identitásuk építése” helyett „közös európai identitásuk felfedezése”, a „közös európai 

kultúra megosztása” kiegészítése a „határok nélkül”-lel , „nevezetesen a média területén” 

pontosítással – hiszen mindig meglepetés, hogy amint az ember átlép egy EU-n belüli határt, már 

nem férhet hozzá ugyanahhoz a tartalomhoz. Egy másik felszólaló azonban ellenérzését fejezi ki egy 

ilyen megfogalmazással kapcsolatban, mivel az nem szolgálná a szerzők érdekeit. Javaslat hangzik el 

az Európa-nap jobb megünneplésére, mégpedig helyi szinten. 

- Végül az európai kulturális örökség védelmével kapcsolatban a résztvevők a következő ötleteket 

vetik fel: Hivatkozás a fenntartható fejlődési célokra és az európai zöld megállapodásra, valamint a 

művészek európai statútumának és az európai kulturális örökség védelmére irányuló egyedi 

program létrehozása. 

 

Végül konszenzus alakul ki egy negyedik, a sportnak szentelt klaszter létrehozásáról, amely a befogadással, 

az egészséges életmódra (beleértve a mentális egészséget is) való neveléssel, az európai identitás 

hangsúlyozásával, a cserekapcsolatok kultúrájának előmozdításával és a kulturális örökség védelmével 

(helyi és regionális sportok) kapcsolatos. 

 

A vita során Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke távfelszólalásában méltatja a munkacsoport 

munkáját, különösen az oktatás terén. Kifejezi, hogy a Bizottság támogatja a közös tanterven és közös 

diplomarendszeren alapuló Európai Oktatási Térség létrehozását, és hangsúlyozza, hogy a jobban 

finanszírozott és szélesebb körű Erasmus+ program hozzájárul ehhez. Az európai kultúrát „sokféleségünk 

összességeként” jellemezi, amelyet olyan közös értékek kötnek össze, mint a halálbüntetés betiltása és a 

szociális biztonság, amelyek az Európához tartozás érzésének középpontjában állnak. Megjegyezi, hogy a 

kultúra területén bizonyos konvergenciára törekszenek az olyan programok révén, mint a Kreatív Európa, 

valamint az európai kulturális örökség előmozdítása a közösségek támogatása és a történelmi helyszínek 

védelme útján.  

 

4. Az elnök záró megjegyzései 

 

Az elnök az ülést azzal zárja, hogy köszönetet mond a résztvevőknek az eredményes vitáért. Elmondja, hogy 

a folyamat további lépése a javaslatok újraszövegezése a munkacsoporton belül az eredeti tervezetre tett 

észrevételek alapján, amelyeket Marina Zelenetska, a munkacsoport polgári szóvivője és ő maga fog 

egyeztetni. Ezeket az új javaslatokat a következő ülésen fogják bemutatni. Végezetül emlékezteti a 

résztvevőket, hogy az egymást átfedő ajánlások kérdését még mindig tárgyalják, és amint megoldást 

találnak, további tájékoztatást adnak. 


