ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД НА РАБОТНАТА ГРУПА „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖ И СПОРТ“
Под председателството на Силя Маркула, председател на Европейския младежки форум
Четвъртък, 7 април 2022 г., 18.00 – 20.00 ч.

1. Встъпителни бележки на председателя
Заседанието се проведе в хибриден формат и беше излъчено по интернет (записът е достъпен тук).
След като приветства участниците, председателят обясни, че заседанието ще се съсредоточи върху
преработените проекти на предложения, които са изготвени въз основа на обсъжданията в работната
група. Тя добави, че препоръките на италианския национален граждански панел са взети предвид
в документа, по-специално в клъстери 1 и 3.
2. Изказване на говорителя
Говорителят на работната група изрази цялостната си подкрепа за проектопредложенията и обясни
направените промени, които биха били от особено значение за участниците в Европейския
граждански панел. Тя посочи, че промените не следва да водят до твърде голямо отдалечаване от
препоръките на гражданския панел, например по отношение на забраната на неплатените стажове
или минималната възраст за гласуване.
3. Представяне и обсъждане на проектопредложенията с оглед на тяхното представяне на
пленарното заседание на 8 април
Председателят заяви, че след многократни искания на предишното заседание спортът следва да
бъде обособен като отделен клъстер. Тя предложи клъстерите да се разглеждат един след друг, като
първо обясни промените и след това даде думата на участниците за допълнителни коментари. По
време на дебата г-жа Сигне Рацо се изказа от името на Европейската комисия, по-специално, за да
насочи вниманието към вече започнали инициативи. Участниците изразиха предимно подкрепата си
за проектопредложенията и направиха следните допълнителни забележки:
По отношение на клъстера „Образование“:
- В целта може да се добави позоваване на значението на ученето през целия живот в селските
райони.
- По отношение на координацията на образователните програми следва да бъде включена
рамка за споделени компетентности (особено за гражданско образование), която да отчита
всички равнища на управление, участващи в образователната политика (по отношение на
координацията спрямо хармонизацията италианският текст следва да бъде коригиран).

-

-

-

В рамките на мярката за ориентирано към бъдещето образование и учене през целия живот
предложените идеи включваха: Изрично посочване на безплатно обучение на работното
място, промяна на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика) в НТИИМ (науки,
технологии, инженерство, изкуство и математика) с цел включване на хуманитарните науки и
обединяване на предприемачеството и икономическата грамотност в подточка. Един от
участниците предложи да се спомене „устойчивост на околната среда“ и да се уточни, че
„следва да се подобрят текущите програми“ за медийна грамотност, за да бъдат в
съответствие с текущата работа на Комисията.
Що се отнася до обучението на учителите, няколко участници предложиха да се добави
европейско измерение, като се подкрепи тяхната мобилност с цел споделяне на добри
практики и им се предостави позиция на наставници на студентите.
Беше предложено да се преформулира „ефикасен широколентов достъп с добра свързаност“
на „ефикасна широколентова свързаност“.

По отношение на клъстера „Въпроси на европейската младеж“:
- В целта следва да се засили ролята на младежките организации пред институциите на ЕС и
националните правителства.
- Въвеждането на „Тест за младежта“ като част от оценката на въздействието преди
представянето на законодателните предложения беше подкрепено от членовете на
работната група.
- Що се отнася до участието на младите хора в политиката, някои участници отбелязаха
съмнения относно намаляването на минималната възраст за гласуване, докато други се
изказаха в подкрепа на това, като се съсредоточиха върху наказателната отговорност и
данъчното облагане на по-младите хора и приветстваха лекия подход, по който е направена
формулировката на предложението.
- По темата за посещенията с цел наблюдение беше предложено да се премахне позоваването
на субсидии, което участниците считат за неясно, и развитието като предприемач да се
добави като възможност при професионалното ориентиране.
- Що се отнася до Европейската гаранция за младежта, тя следва да бъде насочена към всички
равнища на управление, участващи в нейното прилагане.
- Що се отнася до забраната на неплатените стажове и съответствието на стажовете и
работните места със стандартите за качество, няколко оратори описаха формулировката
„отворен пазар на труда“ като неясна и един участник предложи тя да се преформулира на
„извън рамките на формалното образование“.
- По отношение на разумния жизнен стандарт няколко коментара подсказаха, че сравнението
с по-възрастните възрастови групи не е подходящо и би могло да създаде известно
объркване.
- И накрая, в рамките на мярката относно „изтичането на мозъци“ идеите включваха: Призив за
използването на иновативни, съобразени с конкретните нужди политики и финансиране от
ЕС, както и споменаване на слабо населените райони, които са особено засегнати от този
въпрос.
По отношение на клъстера „Култура и обмен“ председателят представи преразгледаните
предложения и идеи, повдигнати от участниците, включително следното:
- В рамките на обмена може да се спомене програма за обмен на възрастни граждани, тъй
като възрастните граждани могат да играят решаваща роля в споделянето на наследство,
както и отварянето на програмата „Еразъм“ за местни и регионални представители.
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Като цяло изречението относно популяризирането на английския език се счита за
задоволително балансирано; позоваването на „съседни държави“ следва да посочва
„съседни на ЕС държави“.
По отношение на мярката за многоезичието беше поискано да се направи позоваване както
на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, така и на Европейската
харта за регионалните или малцинствените езици, както и да се използва по-силен израз от
„отчитане“. Беше предложена и идеята за специална институция на ЕС, посветена на защитата
и насърчаването на малцинствените езици.
По отношение на европейското културно наследство имаше предложения да се добави
позоваване на европейската култура и да се направи препратка към програмата „Сестрински
градове“.
Няколко оратори подчертаха значението на приемането на европейски статут на хората на
изкуството.

Председателят представи новия клъстер „Спорт“. Няколко оратори изразиха мнение, че клъстерът би
могъл да се разшири и предложиха следните идеи:
- В рамките на целта, формулировката „спортът стои в пресечната точка на много въпроси“
може да бъде променена, за да се спомене „решаващото значение на спорта за европейските
общества“.
- Беше предложено да не се говори за „елитни спортове“, а за „професионални и търговски
спортове“, за разлика от традиционните и масовите спортове, като всички следва да бъдат
включени в програмите за мобилност.
- И накрая, мярката относно необходимостта от засилено представяне на европейската
идентичност следва да се отнася до показването на символите на ЕС като цяло, а не само
знамето.

4. Заключителни бележки на председателя
Председателят закри заседанието, като благодари на участниците за тяхната работа и заяви, че това
заседание може да бъде последното заседание на работната група. Тя също така уточни, че на
следващия ден няма да има нова версия на предложенията за пленарната сесия, тъй като те не могат
да бъдат преведени навреме. Въпреки това приносът, направен по време на заседанието, ще бъде
взет предвид по време на нейните забележки като председател и ще бъде взет предвид на
следващите етапи.

