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AZ OKTATÁSSAL, KULTÚRÁVAL, IFJÚSÁGGAL ÉS SPORTTAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ÜLÉSÉNEK 

ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYVE 

Elnök: Silja Markkula, az Európai Ifjúsági Fórum elnöke 

2022. január 21., péntek, 10.00–12.00 

 

1. Az elnök megnyitója  

Az elnök üdvözli a hibrid formában tartott ülés résztvevőit, és bejelenti a munkacsoport internetes 
közvetítését (a felvétel itt érhető el).  
 
Kiemeli az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek/Oktatás, kultúra, ifjúság és 
sport/Digitális átalakulás” elnevezésű 1. európai polgári vitacsoport jelenlegi állását, és kifejti, hogy a 
vitacsoport harmadik ülését az egészségügyi helyzet miatt február 25–27-re halasztották, és ezért még nem 
született ajánlás. A vita tehát a többnyelvű digitális platformon megjelent hozzájárulásokon és a 
munkacsoport korábbi megbeszélésein alapulna.  
 
2. Jelentések az 1. európai polgári vitacsoportban és az oktatással, kultúrával, ifjúsággal és sporttal 

foglalkozó munkacsoporthoz kapcsolódó nemzeti polgári vitacsoportokban folytatott megbeszélések 

jelenlegi állásáról 

Az elnök emlékeztet arra, hogy a munkacsoport előző ülésén az európai polgári vitacsoport képviselői 
áttekintést adtak az eddigi megbeszéléseikről. Emellett a nemzeti polgári vitacsoportok az oktatással, a 
kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzelésekkel is foglalkoztak. Az európai és a nemzeti 
polgári vitacsoportok ajánlásait márciusban ismertetik a plenáris ülésen és a munkacsoportban. 
 
3. Az elnök áttekintése a többnyelvű digitális platformon folyó eszmecserékről és tematikus megbeszélés 

A vita négy téma köré szerveződött: oktatás, sport, ifjúság és kultúra. Az elnök először összefoglalja a 

platformon folyó és a korábbi megbeszélések eredményeit, majd a platformon tett észrevételek alapján 

megkérdezi a munkacsoport tagjait, hogy milyen egyéb konkrét javaslatokat lehetne előterjeszteni,  és hogy 

hogyan lehetne a munkacsoportban zajló munkára építeni.  

 

3.1   Oktatás 

Az elnök megjegyzi, hogy az eddig kiemelt fő témák a következők voltak: az oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítása, különösen a világjárvánnyal összefüggésben; az európai identitás előmozdítása közös 

oktatási programok vagy történelemkönyv révén; a rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelem az oktatás 

révén; az időtálló oktatás előmozdítása, beleértve az éghajlatot, a digitalizációt és a humán készségeket; 

közös alapok kialakítása az üzleti szféra és az oktatási intézmények között a piaci igényeknek való jobb 

megfelelés érdekében; a mobilitási programokhoz (Erasmus+) való hozzáférés és a láthatóság javítása, 

valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzések elismerésének javítása. A vita homlokterében a következők 

állnak:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- A minőségi oktatáshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés távoli vagy vidéki 

térségekben, de a marginalizált csoportok számára is. Szorgalmazzák egy szilárd digitális 

infrastruktúra létrehozását az egész EU-ban, valamint az online erőforrások és tanítás fejlesztését, 

beleértve a tanítási platformokat is, hogy segítsék a diákokat és a tanárokat. Felmerül a minőségi 

oktatás közös európai referenciakeretének gondolata.   

- Az időtálló oktatással több felszólalás is foglalkozik: a gyermekeknek humán készségek, 

interperszonális kapcsolatok és kommunikációs készségek, egészségügyi és környezetvédelmi témák 

oktatása, valamint a munkahelyváltásra kényszerülő felnőttek átképzése. Többen felszólítanak a 

tanárok képzésére az oktatási kínálat javítása, valamint annak biztosítása céljából, hogy naprakész 

tankönyvek álljanak rendelkezésre, többek között egy online platformon keresztül. Az egyik javaslat 

szerint minden fiatal számára kínáljanak az egész EU-ban elismert, garantált készségekből álló 

csomagot.  

- Konkrét terv kidolgozását javasolják az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítására.  

- Felmerül a tanárok és a helyi szintű tisztviselők/politikusok mobilitásának ösztönzése, valamint az 

Erasmus+ program hibrid és online tanulás révén történő fejlesztése. Aggályok merülnek fel a 

gazdasági korlátozások miatt vagy a mobilitás mellékhatásaként jelentkező agyelszívással 

kapcsolatban.  

- Többen felszólítanak a közös európai identitás előmozdítása érdekében egy átfogó modul vagy 

tanterv kidolgozására Európa iskolában való oktatására (amely a történelemre, a kultúrára, az 

értékekre és az aktuális témákra terjed ki), vagy korlátozottabb megoldásként az EU történelme és az 

intézmények működése közös ágának kidolgozására.  

- Ötleteket fogalmaznak meg a rasszizmus és az intolerancia leküzdése érdekében azáltal, hogy – 

lehetőség szerint kötelező jelleggel – etikaórákat vezetnek be az iskolákban, többek között a nemek 

közötti egyenlőség, a szexuális irányultság és a befogadó társadalom témájában. 

- Hangsúlyozzák a felsőfokú végzettségek és a tanulószerződéses gyakorlati képzések fokozottabb 
kölcsönös elismerésének szükségességét, beleértve a migráns és menekült háttérrel rendelkezőket is,  

- valamint a kisebbségi nyelveknek a kultúrával összefüggésben korábban megvitatott oktatási 
lehetőségek révén történő előmozdítását. 

 
3.2   Sport 

Az elnök megjegyzi, hogy az eddig kiemelt fő témák a következők voltak: egészségtelen életmód; az európai 

szinten integráltabb sport- és egészségügyi politikák szükségessége; az európai identitás előmozdítása az 

uniós atokon és az uniós márkaépítésen keresztül; több figyelemfelkeltésre van szükség, például az Európai 

Sporthéten keresztül; valamint a hagyományos sportok ismeretének előmozdítása. A vita során a következő 

kérdések merülnek fel:  

- Jobb infrastruktúrát és finanszírozást kell biztosítani az alulról szerveződő sportok számára, nem csak 
az élsport számára, valamint támogatni kell a helyi sportklubokat, és biztosítani kell a sport és az 
egészséges életmód oktatását, különösen a fiatalabb gyermekek számára. Ugyanebben az 
összefüggésben megemlítik a sporttanárok számának növelését, valamint a társaktól való tanulás és a 
bevált gyakorlatok sporttisztviselők közötti cseréjének fontosságát. 

- Uniós szintű közös sportpolitika létrehozása, amely kiterjed az életmódra és a hivatásos sportra, és 
valamennyi gyermek számára biztosítja a sporthoz való hozzáférést, többek között a gyermekgarancia 
végrehajtásának részeként. 

- Megemlítik azt az elképzelést, hogy az Európai Sporthetet és az eseményeket szerte az EU-ban 
használják fel a helyi és hagyományos sportok népszerűsítésére.  

- Egyes felszólalások a sportnak a befogadó társadalom előmozdításához való hozzájárulására 
összpontosítanak (beleértve a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódot).  

- Emlékeztettek arra az elképzelésre, hogy a nemzetközi versenyeken uniós csapatokat és uniós zászlót 
kell használni az európai identitás erősítése érdekében. 
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3.3   Ifjúság 

Az elnök megjegyzi, hogy az eddig kiemelt fő témák a következők voltak: hogyan lehet kezelni az ifjúsági 

munkanélküliséget és javítani a minőségi munkahelyekhez való hozzáférést, ideértve a fizetés nélküli szakmai 

gyakorlatok betiltását is; a fiatalok nagyobb mértékű bevonása a döntéshozatali folyamatba, valamint a 

választójogi korhatár 16 éves korra való csökkentése; az ifjúságpolitika általános érvényesítése a különböző 

uniós szakpolitikákban; a mobilitás növelése és bővítése az Erasmus+ programon keresztül. A vita során a 

munkacsoport tagjai elsősorban a következőket hangsúlyozzák: 

- A fiatalok munkaerőpiachoz és minőségi munkahelyekhez való hozzáférésének biztosítására irányuló 
törekvésük. Az említett konkrét elképzelések között szerepel a fizetés nélküli szakmai gyakorlatok 
európai szintű betiltása egy jogi eszköz révén, kizárva a diszkriminatív bérezési gyakorlatokat, például 
az ifjúsági minimálbéreket, vagy megfontolva a fiatalok javára történő pozitív diszkriminációt, valamint 
az oktatás és a vállalkozásoknál végzett gyakorlati munka ötvözését.  

- Azt az elképzelést, hogy hozzanak létre egy ifjúsági platformot, amely jobb iránymutatást nyújt a 
fiataloknak, lehetővé téve számukra az eszmecserét, a tanulási, állás- és gyakornoki lehetőségek 
feltárását, valamint a vállalkozások igényeinek jobb megértését.  

- A fiatalok vállalkozói készségével kapcsolatos projektek finanszírozási mechanizmusának létrehozására 
irányuló javaslat, amelynek célja, hogy 10 éven belül 1 millió induló vállalkozást hozzanak létre, 
összhangban a többnyelvű digitális platformon megfogalmazott elképzeléssel.  

- Fontos az ifjúsági garancia végrehajtása és megerősítése valamennyi tagállamban, valamint a fiatalok 
által a világjárvány kapcsán tapasztalt problémák kezelése, emellett az ifjúságsegítőknek és az ifjúsági 
szervezeteknek nyújtott támogatás növelése, többek között finanszírozás révén, és egy uniós szintű 
közös referenciakeretre irányuló javaslat az ifjúságsegítők támogatására.            

- Felmerül az informális és a nem formális tanulás jobb elismerése is.  
- A fiatalok szociális védelemhez való hozzáférésének biztosítása és a lakhatás kérdésének kezelése, 

többek között uniós finanszírozás révén.  
- A fiatalok jobb bevonása a döntéshozatalba és az uniós politikák kidolgozásába és végrehajtásába az 

„ifjúsági ügyeken” és a konferencia keretén túl is. Ismét megosztja a véleményeket az az elképzelés, 
hogy 16 éves kortól biztosítsák a szavazati jogot. Javasolják, hogy minden ilyen jog az állampolgári 
ismeretek oktatásához és a közös európai tantervhez kapcsolódjon. 

- A szolidaritás erősítésének eszközeként ismét felvetik az európai társadalmi szolgálat létrehozását. 
 

3.4   Kultúra 

Az elnök megjegyzi, hogy az eddig kiemelt fő témák a következők voltak: hogyan mozdítható elő az európai 

identitás, például nemzetközi rendezvények szervezése, valamint az európai örökség és a kulturális cserék 

előmozdítása révén; a kisebbségek (nyelvek és kultúrák) védelme; a művészek szociális védelmének és védett 

státuszának szükségessége; a kultúra jelentősége a rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelemben. A 

„kulturális biztos” kérdése is szóba kerül. A vita során a következő kérdések merülnek fel vagy hangzanak el 

ismét:  

- A társadalmi befogadás, valamint a rasszizmus és az intolerancia elleni küzdelem előmozdítása a 
kultúrán keresztül, például a részvétel akadályainak csökkentése, valamint az e célkitűzéseket 
előmozdító projektek és nem kormányzati szervezetek támogatása révén.  

- Külön alap létrehozása a kulturális örökség támogatására, amely uniós szinten egyesítené a különböző 
finanszírozási forrásokat, valamint a kulturális örökség digitális eszközökkel történő előmozdítása. 

- Az európai Bauhaus-kezdeményezés iránti nagy érdeklődés, valamint annak szükségessége, hogy azt 
az európai régiókban is népszerűsítsék.  

- A Discover EU keretében az ingyenes vonatjegyeken túlmutató európai „kulturális bérlet” ötlete, amely 
arra ösztönzi a fiatalokat, hogy kulturálisan felfedezzék Európát. Felmerül továbbá az európai identitást 
népszerűsítő könyvek gondolata is. 

- Megismétlik a kisebbségi nyelvek védelmével kapcsolatos aggodalmakat, és az EU által finanszírozott 
„holisztikus többnyelvűségi politika” bevezetésére tesznek javaslatot, amely biztosítja, hogy a 
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gyermekek kisebbségi nyelveken tanulhassanak és ezeken tanítsák őket, valamint finanszírozást 
biztosítva a többnyelvű tartalmakhoz és a tanárok felvételéhez. Ennek fényében néhányan 
szorgalmazzák az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye 
végrehajtásának biztosítását és a tagállamok arra való ösztönzését, hogy csatlakozzanak a Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájához.  

- Ismét felmerülnek a művészek európai jogállására és mobilitásuk ösztönzésére vonatkozó 
elképzelések.  
 

4. Az elnök lezárja az ülést 

Záró megjegyzéseiben az elnök megállapítja a munkacsoport ülésein felvetett elképzelések hasonlóságait, és 

úgy véli, hogy ez jó alap a polgárok ajánlásainak megvitatásához a munkacsoportban. Összefoglalja a vita 

főbb pontjait, és megjegyzi, hogy a további munkát a polgári vitacsoportok ajánlásai alapján fogják 

megszervezni.  

 

Melléklet: A munkacsoport tagjainak jegyzéke  

 

Elnök Silja Markkula Európai Ifjúsági Fórum 

    

Megszólítás Utónév Vezetéknév Panel 

        

 Greta Karoline ADAMEK  Európai polgári vitacsoportok 

 Christine ANDERSON Európai Parlament 

 Tiago ANTUNES Tanács 

 Hugues  BAYET 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 GAL Európai Parlament 

 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 

 Silja MARKKULA Európai Ifjúsági Fórum 
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 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 

 Pascual NAVARRO Az Európai Unió Tanácsa 

 Victor NEGRESCU Európai Parlament 

 Aoife O’LEARY Európai polgári vitacsoportok 

 Elyes OUERGHI  Európai polgári vitacsoportok 

 George  PAPANDREOU Nemzeti parlamentek 

 Luc PAQUE Tanács 

 Igors  PIMENOVS Nemzeti parlamentek 

 Anne PRÉDOUR Tanács 

 Paul  RUBIG Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 Piero SAVARIS  Európai polgári vitacsoportok 

 David SMOLJAK Nemzeti parlamentek 

 Michaela SOJDROVA Európai Parlament 

 Guy VERHOFSTADT Európai Parlament 

 Isabel WISELER-LIMA Európai Parlament 

 Salima YENBOU Európai Parlament 

 Marina ZELENETSKA  Európai polgári vitacsoportok 

 


