KORTFATTAT REFERAT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR UTBILDNING, KULTUR, UNGDOMSFRÅGOR OCH
IDROTT
Ordförande: Silja Markkula, Europeiska ungdomsforumets ordförande
Torsdagen den 7 april 2022 kl. 18.00–20.00

1. Inledande kommentarer från ordföranden
Mötet ägde rum i hybridformat och sändes via webb-tv (inspelningen finns här). Efter att ha välkomnat
deltagarna förklarade ordföranden att mötet främst kommer att behandla reviderade utkast till förslag som
har utarbetats på grundval av diskussionerna i arbetsgruppen. Hon tillade att rekommendationerna från
Italiens nationella medborgarpanel har beaktats i dokumentet, särskilt i kluster 1 och 3.
2. Inlägg av talespersonen
Arbetsgruppens talesperson uttryckte sitt allmänna stöd för utkasten till förslag och beskrev de ändringar
som gjorts och som skulle vara särskilt viktiga för deltagarna i den europeiska medborgarpanelen. Hon
påpekade att förändringarna inte får innebära att man avviker alltför mycket från medborgarpanelens
rekommendationer, till exempel när det gäller förbudet mot oavlönad praktik eller minimiåldern för
rösträtt.
3. Presentation och diskussion om utkasten till förslag i syfte att lägga fram dem vid plenarsammanträdet
den 8 april
Ordföranden förklarade att idrott, efter att flera begärde detta vid det föregående sammanträdet, bör vara
ett eget kluster. Hon föreslog att ta ett kluster i taget och först förklara ändringarna och sedan ge
deltagarna ordet för ytterligare kommentarer. Under debatten yttrade sig Signe Ratso på kommissionens
vägnar, framför allt för att hon ville uppmärksamma redan inledda initiativ. Deltagarna uttryckte oftast sitt
stöd för utkasten till förslag och framförde följande ytterligare kommentarer:
Om klustret för utbildning:
- En hänvisning till betydelsen av livslångt lärande i landsbygdsområden skulle kunna läggas till i
målet.
- När det gäller samordningen av utbildningsprogram bör det införas en ram för delade befogenheter
(särskilt för medborgarutbildning) som tar hänsyn till alla förvaltningsnivåer som är involverade i
utbildningspolitiken (i fråga om samordning kontra harmonisering bör den italienska versionen
korrigeras).
- Inom åtgärden för framtidssäkrad utbildning och livslångt lärande togs bland annat följande idéer
upp: att fastställa kostnadsfri utbildning på arbetsplatsen, ändra STEM till STEAM så att humaniora

-

-

inkluderas och entreprenörskap och ekonomisk kompetens samlas i en delpunkt. En deltagare
föreslog att man skulle nämna ”miljömässig hållbarhet” och specificera att ”pågående
mediekompetensprogram bör förbättras” för att vara i linje med kommissionens nuvarande arbete.
När det gäller lärarutbildning föreslog flera deltagare att man skulle lägga till en europeisk
dimension genom att stödja deras rörlighet för ett utbyte av god praxis och ge dem en ställning
som mentorer för studenter.
Det föreslogs att ”effektivt bredband med god uppkoppling” skulle omformuleras till ”effektiv
bredbandsuppkoppling”.

Om klustret för europeiska ungdomsfrågor:
- Ungdomsorganisationernas roll i förhållande till EU-institutionerna och de nationella regeringarna
bör stärkas i målet.
- Arbetsgruppens medlemmar stödde införandet av ett ”ungdomstest” som en del av
konsekvensbedömningen innan lagstiftningsförslag läggs fram.
- När det gäller ungdomars deltagande i politiken var vissa deltagare tveksamma till en sänkt
minimiålder för rösträtt, medan andra ledamöter uttalade sig för, och lyfte fram ungdomars
straffrättsliga ansvar och beskattning, och välkomnade det lättsamma anslaget i förslagets
formulering.
- När det gäller studiebesök (”observatory visits”) föreslogs det att hänvisningen till bidrag, som
deltagarna anser vara oklar, skulle strykas och att man skulle lägga till ”att bli entreprenör” som ett
alternativ i yrkesvägledningen.
- I fråga om den europeiska ungdomsgarantin bör det hänvisas till alla europeiska förvaltningsnivåer
som deltar i dess genomförande.
- När det gäller förbudet mot oavlönad praktik och kravet på praktikplatser och jobb att uppfylla
kvalitetsnormer ansåg flera talare att formuleringen ”öppna arbetsmarknaden” var otydlig och en
deltagare föreslog att den skulle omformuleras till ”utanför den formella utbildningen”.
- Avseende rimlig levnadsstandard antydde flera kommentarer att jämförelsen med äldre
åldersgrupper var missvisande och kunde skapa viss förvirring.
- Inom ramen för åtgärden om kompetensflykt ingick slutligen följande idéer: att uppmana till
användning av innovativ, skräddarsydd politik och EU-finansiering samt hänvisa till glesbefolkade
områden som är särskilt berörda.
När det gäller klustret för kultur och utbyten lade ordföranden fram de reviderade förslag och idéer som
deltagarna tagit upp, bland annat följande:
- Vad gäller utbyten kan ett utbytesprogram för äldre medborgare nämnas, eftersom äldre
medborgare kan spela en avgörande roll för ett gemensamt kulturarvet, liksom att Erasmus skulle
kunna öppnas upp för lokala och regionala företrädare.
- På det hela taget ansågs meningen om främjandet av det engelska språket vara väl avvägd. I
hänvisningen till ”grannländer” bör det stå ”EU:s grannländer”.
- När det gäller åtgärden om flerspråkighet efterlystes en hänvisning till både ramkonventionen om
skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
samt ett starkare uttryck än ”med beaktande av”. Tanken på en särskild EU-institution för skydd
och främjande av minoritetsspråk lades också fram.
- När det gäller det europeiska kulturarvet framfördes förslag om att också nämna europeisk kultur
och hänvisa till vänortsprogrammet (Sister cities).
- Flera talare betonade vikten av att anta en europeisk yrkesstatus för konstnärer.

När det gäller idrott presenterade ordföranden det nya klustret. Flera talare ansåg att det skulle kunna
utvidgas och föreslog följande idéer:
- Inom ramen för målet skulle formuleringen ”Idrotten är central för många frågor ” kunna
omformuleras till ”Idrotten är av avgörande betydelse för de europeiska samhällena”.
- Det föreslogs att man inte skulle hänvisa till ”elitidrott” utan till ”professionell och kommersiell
idrott”, till skillnad från folksporter och idrott på gräsrotsnivå, som alla bör ingå i
rörlighetsprogrammen.
- Slutligen bör åtgärden avseende behovet av att bättre visa upp den europeiska identiteten handla
om att visa upp EU-symboler i allmänhet, inte bara flaggan.

4. Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordföranden avslutade sammanträdet genom att tacka deltagarna för deras arbete och förklarade att detta
möte skulle kunna vara det sista mötet i arbetsgruppen. Hon meddelade också att det inte skulle komma
någon ny version av förslagen inför plenarsammanträdet följande dag, eftersom de inte kunde översättas i
tid. Bidrag som lämnas under mötets gång kommer dock att beaktas i samband med hennes kommentarer
som ordförande och tas upp i nästa steg.

