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Az őshonos nemzeti és nyelvi ki-
sebbségek jogainak biztosítását is 
prioritásai közé sorolta az Európai 
Néppárt parlamenti csoportja a 2014-
2019 közti időszakra vonatkozó stra-
tégiai tervezés során.

-Európának és az Európai Unióban 
politikai szerepet vállaló csoportoknak 
számos kihívással kell szembenézniük 
az előttünk álló időszakban. Az Európai 
Néppárt a gazdaság növekedését, az 
újraiparosítás elősegítését, új munkahe-
lyek teremtését, a biztonságos digitális 
piac kialakítását, a migrációs problé-

mákat vagy éppen a nők esélyegyenlő-
ségét mind prioritásként nevezi meg. Mi 
arra kértük az Európai Néppártot, hogy 
mindezek mellett a nemzeti kisebbségi 
közösségek számára fontos intézkedé-
sekről, helyzetük megnyugtató rende-
zéséről se feledkezzen meg – mondta 
Sógor Csaba, aki az erdélyi magyar 
ügy szempontjából is kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy az Európai Néppárt 
decemberben úgy döntött, hogy 2015 
folyamán szakmai meghallgatást szer-
vez az őshonos nemzeti kisebbségek 
helyzetéről.

A nemzeti kisebbségek védelme az Európai  
Néppárt 2014-2019-es prioritásai között

Az Európai Unió bevándorlási politikájá-
ról, család -, és foglalkoztatásügyi kérdések-
ről vitáztak azok az erdélyi magyar fiatalok, 
akik európai parlamenti gyakornokságra 
pályáztak Sógor Csaba brüsszeli és strasbour-
gi irodájába. Az RMDSZ európai parlamenti 
képviselője november közepén a Maros megyei 
Nyárádszentlászlón szervezett szakmai hétvégét a 
gyakornok-jelölteknek.

Október 15-ig küldhették be pályázati cso-
magjukat Sógor Csaba gyakornoki programjára 
mindazok, akik 2015-ben egy hónapig az erdélyi 
képviselő munkáját kívánják segíteni az Európai 
Parlamentben. A jelentkezők október folyamán 
részt vettek egy tesztvizsgán. A legjobb eredményt 
elért első 25 versenyző továbbjutott a gyakornoki 
táborba, amely Kádár Magor kommunikációs szak-
ember vezetésével zajlott.

A résztvevők az Európai Parlament plenáris 
vitáját modellezték, ahol családpolitikai kérdések-
ben, illetve az Európai Unió és a Moldovai Köztársa-
ság közötti társulási megállapodás megkötésének 
témájában foglaltak állást. Az „európai parlamenti 
képviselők” ezt követően sajtótájékoztatón ismer-
tették a megvitatott napirendi pontokat. A pá-

lyázók rövid időre az Európai Unió tagállamainak 
„vezetői tisztségeit” is elfoglalhatták az Európai 
Tanács szimulált ülésén. Az állam-, illetve kormány-
fők testületének napirendjén a bevándorláspolitika 
témaköre szerepelt. A gyakornok-jelöltek utolsó 
programpontként pedig egy kerekasztal-beszélge-
tésen a fiatalok Európai Unión belüli munkanélkü-
liségi helyzetéről értekeztek, a témát Sógor Csaba 
vitaindítója vezette be.  

- Arra törekedtünk, hogy ennek a hétvégé-
nek ne csupán versenyjellege legyen, hanem 
tanulásra, képzésre is lehetőség nyíljon. Úgy 
raktuk össze a programot, hogy valós problé-
mákról, az EU aktuális kihívásairól tudjunk kö-
zösen értekezni, az egyes témákat jobban meg-
ismerni. Célunk, hogy ne csak gyakornokokat 
válasszunk, hanem azt a csapatot, azt a kapcso-
lathálót, amely itt most kialakult, a jövőben to-
vább tudjuk építeni – összegzett Sógor Csaba. 

Szakmai hétvégét szervezett a  
gyakornok-jelölteknek Sógor Csaba 

Európai forrásokat a  
történelmi egyházaknak is

Lehetővé kell tenni a hagyományos, 
történelmi egyházak számára is, hogy 
szociális szerepvállalásukat európai for-
rások által is finanszírozhassák - hang-
súlyozta Sógor Csaba az EP-ben, aki az 
egyházak szociális tevékenységét nélkü-
lözhetetlennek tartja nem csak ott, ahol 
az állam vagy a civil szervezetek nem tud-
ják betölteni szerepüket.  

Az Eurodiaconia pán-európai szociális és 
egészségügyi hálózat által az Európai Parla-
mentben szervezett szeptemberi munka-
gyűlésen Sógor Csaba arra mutatott rá, hogy 
a poszt-szocialista tagállamokban a történel-
mi egyházak azok, amelyek betöltik a civil 
szféra gyengeségéből adódó űrt. Az RMDSZ-
es képviselő szerint ezért volna kiemelten 
fontos, hogy az egyházi intézmények is 
hozzáférhessenek az Európai Szociális Alap-
ból vagy más európai forrásokból nyújtott 
támogatásokhoz és ezekből a keretekből is 
finanszírozhassák szociális tevékenységüket. 

Sógor Csaba ugyanakkor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy amennyiben a szegény-
séget fel akarják számolni az EU-ban, a fo-
lyamatot az oktatásba való befektetéssel, az 
iskolázottság növelésével kell kezdeni. Az 
EP Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Bizott-
ságának tagjaként az erdélyi EP-képviselő 
jelenlegi tevékenysége a szociális kérdések 
nyomon követése az EU Tanács költségveté-
si és gazdaságpolitikák uniós koordinálására 
szolgáló ciklusában – az úgynevezett “Euró-
pai Szemeszterben” – melynek egyik jelentős 
vetülete a tagországok felé tett ajánlások el-
készítése.

SÓGOR Csaba
európai parlamenti képviselő
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Gyerekgondozási szolgáltatásokkal 
a nők munkaerőpiaci helyzetének 

javításáért

Erősíteni kell a nők munkaerőpiaci helyzetét 
és csökkenteni a nemek közötti foglalkoztatási 
különbséget, csak így érheti el az EU a 75%-os 
foglalkoztatási célkitűzését – emelte ki Sógor 
Csaba abban az európai parlamenti vitában, 
amelyet a munkahelyi diszkrimináció témájá-
ban novemberben tartottak Strasbourgban.

Az RMDSZ-es politikus beszédében arra emlékez-
tetett, hogy  bár a férfiak és nők közötti egyenlőség az 
Európai Unió egyik alapértéke, több jelenlegi kutatás 
arra mutat rá, hogy még mindig jelentős különbségek 
vannak a férfiak és nők munkával kapcsolatos tapasz-
talataiban.

- E helyzetnek számos, országonként változó  okai 
vannak, emiatt nem létezhet egységes európai meg-
oldás sem. Ugyanakkor észrevehető, hogy az egyik 
alapvető okot a gyerekgondozási megoldások hiánya 
jelenti  - emelte ki Sógor Csaba, aki utalt a jelenlegi 
EU-s tendenciákra, melyek szerint  az Európai Unióban 
a legtöbb anya azért nem dolgozik vagy azért dolgo-
zik csak részmunkaidőben, mert hiányoznak, esetleg 
túlságosan drágák a gyerekgondozási szolgáltatások. 
Véleménye szerint olyan gyerekgondozási intézmé-
nyek kellenek, amelyek jobban illeszkednek a szülők 
munkaidejéhez. Emellett fontos, hogy a munkaadók 
megteremtsék a rugalmas munkavégzés lehetőségét.

Muravidéken is bemutatták Sógor Csaba magyar utazókról szóló kiállítását
Szlovéniai magyar 

kisebbségi vezetőkkel 
és Magyarország szlo-
véniai nagykövetével 
találkozott Sógor Csa-
ba Ljubljánában, mely-
nek során a magyar 
kisebbségi közösségek 
romániai és szlovéniai 
helyzetéről tájékoztat-
ták egymást. Az erdélyi 
magyar képviselő az Érint-
kezések-magyar utazókról 
és felfedezőkről szóló ki-
állítás muravidéki bemu-
tatója kapcsán érkezett október közepén 
Szlovéniába.

A találkozókon részt vett Szent-Iványi 
István, Magyarország ljubljanai nagykövete, 
Horváth Ferenc, a Muravidéki Nemzetiségi 

és Önkormányzati Közös-
ség elnöke, Kamal Izidor 
Shaker, a szlovén Parla-
ment Európai Ügyekért Fe-
lelős Bizottságának elnöke, 
illetve Göncz László és Jár 
Ferenc szlovéniai magyar 
parlamenti képviselők.

Sógor Csaba elmond-
ta: az Európai Unió adta 
lehetőségek, mint például 
a Duna Régió Stratégia, az 
Erasmus vagy akár a külön-
böző gyakornoki progra-
mok a külhoni magyar kö-

zösségek számára új kapcsolódási pontokat 
jelentenek.  A jelenlévők egyetértettek ab-
ban, hogy a Duna Stratégia mentén találhat-
ja meg Szlovénia, Magyarország, Románia a 
közös feladatokat és annak gazdasági sikere 

nagy mértékben függ az oktatás, ezen belül 
a történelem oktatásának a felülvizsgálatán.

Az RMDSZ-es képviselő a politikai talál-
kozókat követően a szlovén fővárosból a mu-
ravidéki kisvárosba, Lendvára utazott, ahol a 
helyi magyar közösség számára megnyitották 
az Afrika-, és Ázsia kutatókról készült tárlat 
anyagát. A korábban Brüsszelben és Erdély-
ben is bemutatott kiállítás Horváth Ferenc, a 
Muravidéki Nemzetiségi és Önkormányzati 
Közösség elnöke meghívására jutott el a szlo-
véniai magyar közösséghez is. A kiállítás útja 
jövő évben Felvidéken folytatódik.

Cselekvést sürget az EP a fiatalok  
foglalkoztatásának növelése érdekében

Az EU egészét tekintve 23%-os szin-
tet ért el a fiatalok munkanélküliségi 
rátája, egyes tagállamokban pedig a 16-
25 év közöttiek körében tapasztalható 
munkanélküliség aránya az 50%-ot is 
meghaladja.

Az Európai Parlament által júliusban elfo-
gadott, a fiatalok munkanélküliségével fog-
lalkozó állásfoglalás azt állapítja meg, hogy 
a fiatalok körében ilyen mértékű munkanél-
küliség még nem volt az Európai Unióban. A 
dokumentum sürgeti a tagállamokat, hogy 
hajtsanak végre határozott intézkedéseket a 
fiatalok foglalkoztatásának növelése érdeké-

ben. Az Európai Parlament 
arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a tagállamok az Eu-
rópai Szociális Alapot és 
az ERASMUS+ programot 
is használják fel szélesebb 
körű ifjúsági projektek 
finanszírozására, különö-
sen a fiatalok vállalkozói 
kedve, illetve a fiatalokat 
sújtó szegénység és társa-
dalmi kirekesztés terén.

Az állásfoglalás kimondja, hogy Európá-
nak olyan környezetet kell kialakítania, amely 
kedvező a kis- és középvállalkozások számára, 
mivel 2012-ben az összes európai munkahely 
66,5%-át a kkv-k biztosították. Sógor Csaba 
szavazatmagyarázata során hangsúlyozta: 
az európai gazdasági élet motorjai valóban 
a kis- és középvállalkozások, ma pedig egy 
nagyfokú és általános bürokráciacsökken-
tés lenne a legnagyobb segítség, amelyet a 
tagállamok adhatnának ezeknek a gazdasági 
társaságoknak, amelyek így egyszerűbben, a 
szabályokat betartva alkalmazhatnának fiatal 
munkaerőt.   

SÓGOR Csaba
európai parlamenti képviselő
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