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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy ahhoz, hogy mindenki számára jobb jövőt lehessen biztosítani, a kultúrának 

a fenntarthatóság negyedik pillérévé kell válnia az EU-n belül és kívül egyaránt, mivel a 

kultúra az új életstílusok és fenntartható fejlődési paradigmák létrehozása révén képes 

innovációt és viselkedésbeli változást generálni, és lehetővé teszi a fenntartható fejlődés 

helyi megértéséhez szükséges közösségalapú vagy helyi gyökerű megközelítések 

kidolgozását; 

2. elismeri, hogy innovációra és kreativitásra van szükség ahhoz, hogy a városok, régiók és 

egész társadalmak fenntarthatóbb módon fejlődjenek, és hogy választ lehessen adni azokra 

a kihívásokra, amelyekkel napjainkban a társadalmainknak szembe kell nézniük; 

3. megjegyzi, hogy az aktív kulturális részvétel bátorítja a környezet iránt felelős viselkedést, 

javítja a testi és lelki egészséget, valamint a jó közérzetet, megkönnyíti a kultúrák közötti 

párbeszédet, előmozdítja a kisebbségek iránti tiszteletet és a kisebbségek társadalmi 

integrációját, javítja a fiatalok iskolába járási és teljesítménymutatóit, ezáltal hozzájárul 

számos meglévő fenntartható fejlesztési célhoz (SDG), és elősegíti azok elérését; 

4. mivel a kultúra átfogó és rendkívül értékes módon járul hozzá mind az egyéni, mind a 

kollektív jólléthez, valamint a fenntartható városi, vidéki és regionális fejlődéshez, arra 

szólít fel, hogy kerüljön be a fenntartható fejlesztési célok közé egy önálló, a kultúrához 

való hozzáféréssel és az aktív kulturális részvétellel kapcsolatos célkitűzés; 

5. emlékeztet arra, hogy a kultúra különleges szerepet játszik a külkapcsolatokban és a 

fejlesztési politikákban, főleg a konfliktusok megoldása és megelőzése, a béketeremtés, és 

a helyi lakosság aktívabb szerepvállalása terén; ezért úgy véli, hogy a fejlődéssel 

kapcsolatos új konszenzus eléréséhez ambiciózus és teljes körű kulturális stratégiára van 

szükség, a kultúrdiplomáciát is beleértve; 

6. kiemeli, hogy a kultúra és a kreativitás jelentős szerepet játszik az innováció, a 

színvonalas munkahelyek létrehozása, a társadalmi kohézió és a fenntartható gazdaság 

megteremtése terén, például a városrehabilitáció és a vidéki területek újbóli fellendítése 

vonatkozásában; ezért az európai strukturális és beruházási alapok, az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap és más uniós programok közötti szinergiák javítására szólít fel, a 

kultúraalapú projektek és kezdeményezések finanszírozása érdekében; 

7. úgy véli, hogy a kulturális intézményeknek és szervezeteknek innovatívaknak és 

példaképeknek kell lenniük a fenntarthatóság és a környezetbarát folyamatok terén, 

különösen ami a kulturális örökséget, a digitalizációt, a turizmust és a művészek 

turnézását illeti; ennek érdekében felszólít egy környezetbarát ösztönző bevezetésére az 

uniós finanszírozásban; 

8. a koherens fenntarthatósági menetrend érdekében át kell átalakítani a gazdasági 

stratégiákat és politikákat a színvonalas munkahelyek létrehozása, a körforgásos gazdaság 
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támogatása, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a szociális jogok uniós 

pillérének elfogadása érdekében; ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

kezeljék a szegénység, és elsősorban a gyermekszegénység problémáját, fektessenek be 

magas színvonalú formális, informális és nem formális oktatásba és képzésbe, fogadjanak 

el Készséggaranciát, továbbá egy koherens és merész kulturális stratégiát az összes 

kormányzati szinten; 

9. úgy véli, hogy a 16. számú fenntartható fejlesztési cél teljesítéséhez arra van szükség, 

hogy a polgárok aktívan részt vegyenek a döntéshozás minden szintjében; ezzel 

kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy támogatni kell a gyermekek és a fiatalok 

aktív polgári szerepvállalását; 

10. rámutat az inkluzív, mindenki számára elérhető és jó minőségű oktatási, képzési, kutatási 

és egész életen át tartó tanulási lehetőségeknek a gazdasági, társadalmi és környezeti 

kihívások kezelésében és a fenntartható jövőre való felkészülésben betöltött szerepére; e 

tekintetben üdvözli, hogy az EU integrálni kívánja a 2030-as fejlesztési menetrend 

fenntartható fejlesztési célkitűzéseit – és különösen a 4. számút – az uniós szakpolitikai 

keretbe; 

11. hangsúlyozza, hogy az oktatás és a képzés kulcsfontosságú abban, hogy a társadalmat a 

fenntarthatóság irányába tereljük; felhívja a figyelmet arra, hogy a fenntarthatósággal 

kapcsolatos oktatás olyan képességeket, ismereteket és értékeket fejleszt, amelyek 

elősegítik a fenntartható jövőt támogató viselkedést; arra biztatja ezért a tagállamokat, 

hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartó 

oktatás az oktatás és képzés minden szintjén és formájában helyet kapjon;  

12. felismeri, hogy a civil társadalom milyen szerepet játszhat a fenntartható fejlesztési 

célkitűzéseket illető tudatosság növelésében és azok nemzeti és nemzetközi szinten való 

megvalósításában, a globális polgári nevelés és tudatosságnövelés révén; 

13. mélységesen aggasztja, hogy különbségek vannak az egyes tagállamok oktatási 

rendszereinek teljesítménye között, ahogyan azt a legutóbbi PISA-jelentések is 

kimutatták, és hogy 2010 és 2014 között az oktatási és képzési beruházások az Unió 

egészében 2,5%-kal visszaestek; hangsúlyozza, hogy a megfelelően finanszírozott, 

mindenki számára hozzáférhető oktatási és képzési rendszerek alapvetően fontosak a 

minőség és a társadalmi befogadás, valamint a 4. számú fenntartható fejlesztési célkitűzés 

megvalósítása szempontjából; hangsúlyozza mindazonáltal, hogy az oktatás a tagállamok 

kompetenciája;  

14. hangsúlyozza, hogy az oktatási és képzési politikák finanszírozása terén befogadóbb 

megközelítésre van szükség; ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

mozgósítsák és használják az összes elérhető eszközt, hogy intelligens befektetéseket 

biztosítsanak az innovatív tanításba, képzésbe és tanulásba, amelyek célja a képességek 

színvonalának és relevanciájának javítása, valamint az oktatási és képzési rendszerek 

teljesítményének erősítése; 

15.  javasolja, hogy a beilleszkedést és a fenntarthatóságot elősegíteni hivatott oktatás, képzés 

és egész életen át tartó tanulás kapcsán a tagállamok az Unióval együttműködésben 

fontolják meg az oktatás- és foglalkoztatáspolitika javítását, hogy a fenntartható fejlődés 

eszméje minél szélesebb körben ismertté váljon, és hogy biztosítani lehessen, hogy a 
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tanulás segít az embereknek a felelős döntéshozásban és képessé teszi őket a jövőorientált 

gondolkodásra; rámutat, hogy az oktatást, a képzést és a szakképesítési politikát nemcsak 

a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítani, hanem annak egy átfogóbb szemlélet 

keretében a személyes és társadalmi előmenetelt is szolgálnia kell; 

16. rámutat arra, hogy a tagállami oktatási és képzési rendszerek minőségének javítása és 

modernizálása érdekében növelni kell a koordinációt, illetve ki kell alakítani és 

optimalizálni kell a szinergiákat az európai strukturális és beruházási alapok, az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap, valamint más EU-s programok között; hangsúlyozza, hogy a 

vidéki és kieső területek lakosságának is egyenlő hozzáférést kell biztosítani a jó 

minőségű oktatás és képzés és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez; 

17. hangsúlyozza, hogy az oktatás kulcsfontosságú az önfenntartó társadalmak 

kialakulásához; felszólít arra, hogy az EU kapcsolja össze a minőségi oktatást és 

szakképzést, valamint az iparral való együttműködést a fiatalok foglalkoztathatóságának 

és a minőségi munkahelyekhez való hozzáférésének alapvető előfeltételeként; úgy véli, 

hogy a vészhelyzetekben és a válságok során az oktatáshoz való hozzáférés kritikus 

jelentőségű mind a gyermekek fejlődése, mind védelme szempontjából; 

18. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok körében tartósan magas a 

munkanélküliség aránya; emlékeztet arra, hogy az ifjúsági garanciának és az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezésnek fontos szerepe van e probléma kezelésében; felszólít 

ezek folyamatos fejlesztésére és a megfelelő pénzügyi támogatásra a minőségi 

munkahelyteremtés és a fiatalok szociális védelmének előmozdítása céljából annak 

érdekében, hogy sikerüljön felülkerekedni a meglévő problémákon, mint amilyen a 

veszélyeztetett csoportokkal való kapcsolattartás nehézsége, és hogy jobban meg lehessen 

szólítani a nem regisztrált NEET-fiatalokat és az alacsonyan képzett fiatalokat; 

19. felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatás (a formális és az informális egyaránt), az egész 

életen át tartó tanulás, a sport, a művészet, valamint a fenntarthatóságról való önkéntes 

tanulás, illetve az ökológiai polgári szerepvállalás erősítése egy olyan szélesebb körű 

erőfeszítés részét képezik, amelynek célja, hogy a fiatalokat azokkal a készségekkel, 

kompetenciákkal és gondolkodásmóddal vértezze fel, amelyek révén nyitott és felelős 

polgárokká válhatnak; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy a 2018-ra vonatkozó uniós ifjúságpolitikai stratégia 

felülvizsgálata során helyezzen nagyobb hangsúlyt a fiatalok egészségére és jóllétére, és 

szenteljen megkülönböztetett figyelmet a gyermekkori elhízásról, illetve a fiatalok 

alkoholfogyasztásáról és esetenkénti nagy mértékű alkoholfogyasztásáról szóló cselekvési 

terveknek;  

21. felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy védjék meg a regionális kisebbségi és kevésbé 

használt nyelveket, valamint a nyelvi sokszínűséget, és a fenntartható fejlesztési céloknak 

az európai politikai keretrendszerbe, valamint a jelenlegi és jövőbeli bizottsági prioritások 

közé való integrálása során utasítsák el a nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetést; 

22. támogatja a sokféle tanulási környezet (például zöld iskolák, a fejlődéssel kapcsolatos 

képzést nyújtó központok, szabadtéri tanulás) nyújtotta lehetőségeket; 

23. felszólít arra, hogy vezessék be a fenntarthatóság és az ökológiai polgárság elvét az összes 
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tantárgyba, főleg a vállalkozói ismeretekbe, beleértve a szociális vállalkozást, valamint a 

digitális jártasságot és készségeket;  

24. úgy véli, hogy az egész uniós szakpolitikai kereten belül elő kell mozdítani – többek 

között az oktatás révén – a kulturális sokféleséget és a természeti örökség védelmét; 

25. úgy véli, hogy a gyorsan változó gazdaság, amelyet a társadalmak egyre fokozódó 

digitalizációja, valamint a munkák robotizálása és automatizálása jellemez, egy, a 

munkavállalással kapcsolatban szélesebb látókört tükröző, időtálló fenntarthatósági 

menetrendet igényel; 

26. emlékeztet arra, hogy a színvonalas oktatás javítja a sebezhető személyek, a kisebbségek, 

a speciális igénnyel élő emberek, a nők és a lányok helyzetét, ami összefüggésbe hozható 

a 4., valamint a nemek egyenlőségéről szóló 5. számú fenntartható fejlesztési céllal, 

valamint a befogadó társadalmak elősegítéséről szóló 16. számú fenntartható fejlesztési 

céllal; 

27. a 3. számú fenntartható fejlesztési céllal kapcsolatban felszólít a társadalmi kohéziót, a 

kultúrák közötti párbeszédet, az egyéni és a kollektív jóllétet, beleértve az egészséggel 

kapcsolatos tudatosság elmélyítését elősegítő oktatás támogatására, ; felhívja a figyelmet 

arra, hogy milyen lehetőségeket nyújt ezen a téren az informális és a nem formális tanulás; 

28. mivel szükségesnek tartja a tudomány területén az innováció és a kreativitás közötti 

további szinergiák elősegítését, felszólít arra, hogy vegyék fel a művészeti oktatást a 

reáltantárgyak (STEM – a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és 

a matematika) közé, elősegítve így a STEM-oktatást, különös tekintettel a lányokra, annak 

érdekében, hogy kezelni lehessen a fenntarthatósági célok elérésével kapcsolatban 

fennálló társadalmi kihívásokat; 

29. emlékeztet arra, hogy támogatni kell a tanárok és a szakoktatók képzését is, bátorítva az 

egymástól való tanulást és a bevált gyakorlatok megosztását uniós és globális szinten; 

30. pénzügyi támogatást kér a kutatási terület számára, többek között már létező uniós 

programokon (például Horizont 2020) keresztül, a művészet, az innováció és a tudomány 

közötti kapcsolatok további feltárása, valamint annak megismerése érdekében, hogy 

hogyan járul hozzá az oktatás és a kultúra a fenntarthatósághoz; 

31. olyan mutatók kidolgozására szólít fel, amelyek segítségével mérhető a kultúra 

hozzájárulása a már meglévő fenntartható fejlesztési célokhoz, és ellenőrizhető a 

kultúrához való hozzáféréssel és az aktív kulturális részvétellel kapcsolatos új fenntartható 

fejlesztési célkitűzés (ha már létrehozták); 

32. üdvözli a több érdekelt félből álló csoport létrehozására irányuló javaslatot; megerősíti, 

hogy biztosítani kell a csoportban aktívan részt vevő érdekelt felek sokféleségét, beleértve 

a civil társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket, a helyi szintű szervezeteket, az 

ifjúságsegítőket, az oktatókat és a kulturális intézményeket; 

33. hangsúlyozza, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani a helyi és az emberek közötti 

kezdeményezések számára, mivel a fenntartható fejlődést helyi szinten is meg kell 

valósítani. 
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