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PROCES-VERBAL SUMAR 
Grupul de lucru pentru educație, cultură, tineret și sport  

 Prezidat de Silja Markkula, Forumul European al Tineretului  
22 octombrie 2021, 11.00-13:00 

 
1. Observații introductive ale președintei  

 
Aceasta a fost prima ședință a grupului de lucru, desfășurată în format hibrid. Președinta, dna Silja 
Markkula, le-a urat bun venit membrilor și a explicat faptul că scopul reuniunii este de a le permite să 
se cunoască reciproc și de a purta o primă discuție cu privire la temele și ideile emergente provenind 
de la grupurile de dezbatere ale cetățenilor și de la platforma digitală multilingvă. Ea a făcut o 
prezentare generală a contribuțiilor aduse până în prezent în cadrul temei „Educație, cultură, tineret 
și sport” de pe platforma digitală, abordând subiecte precum șomajul în rândul tinerilor, identitatea 
comună a UE, educația adaptată exigențelor viitorului, mobilitatea în interiorul Uniunii și patrimoniul 
european. Președinta a menționat, de asemenea, rezultatele relevante ale Evenimentului tineretului 
european, unde s-au abordat teme similare.   
 
Referindu-se la procesul ulterior, președinta a subliniat că grupul de lucru va funcționa pe bază de 
consens. Ea a remarcat, de asemenea, că, având în vedere caracterul transsectorial al unora dintre 
domeniile abordate, cum ar fi tineretul, vor exista unele suprapuneri cu activitatea altor grupuri de 
lucru. Președinta a dat apoi cuvântul tuturor membrilor, începând cu reprezentanții grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor europeni.  
 

2. Discuții  
 
Reprezentanții grupului de dezbatere al cetățenilor europeni „O economie mai puternică, justiție 
socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret și sport/Transformare digitală” au oferit o 
imagine de ansamblu a subiectelor relevante abordate în cadrul primei sesiuni a grupului, care a avut 
loc în perioada 17-19 septembrie. Printre acestea s-au numărat educația și mobilitatea tinerilor, 
șomajul în rândul tinerilor, impactul COVID-19 asupra acestora, învățarea limbilor străine și rolul 
simbolurilor europene. 
 
Membrii grupului de lucru și-au prezentat reacțiile la contribuțiile cetățenilor și au subliniat 
așteptările lor cu privire la lucrările viitoare. Numeroase intervenții s-au axat pe tineret și educație. 
Au fost aduse în discuție mai ales următoarele aspecte: 

  

 mai mulți vorbitori au subliniat importanța combaterii șomajului în rândul tinerilor în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a facilitării accesului lor la piața forței de 
muncă. 

 Au existat, de asemenea, apeluri în favoarea asigurării unor locuri de muncă de calitate și a 
unei remunerații echitabile pentru tineri, inclusiv prin abordarea problemei stagiilor 
neremunerate. 
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 S-a discutat și despre impactul social și psihologic semnificativ al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 asupra tinerilor și asupra accesului lor la educație. 

 Unii vorbitori s-au concentrat asupra mobilității în interiorul UE, inclusiv asupra aspectelor 
legate de sustenabilitate și asupra eventualelor măsuri suplimentare de facilitare a mobilității 
studenților.  

 Au existat solicitări de îmbunătățire a educației civice despre UE în școli, precum și unele 
sugestii de creare a unui program comun sau a unei cărți de istorie comune pentru a 
promova identitatea europeană comună.  

 A fost subliniată, de asemenea, importanța educației și a culturii în lupta împotriva rasismului 
și a intoleranței. 

 Unii membri au sugerat reducerea vârstei de votare la 16 ani, în timp ce alții au considerat 
că, în această chestiune, nu există consens.  

 Diversitatea lingvistică și protecția minorităților lingvistice au fost menționate ca elemente-
cheie ale identității europene.  

 Au fost discutate, de asemenea, aspecte legate de sport și de promovarea unui stil de viață 
sănătos, precum și rolul evenimentelor culturale și sportive internaționale în consolidarea 
identității europene comune.  
 

Unii vorbitori au subliniat, în intervențiile lor, inițiativele Uniunii în domeniile educației, culturii, 
tineretului și sportului, solicitând ca lucrările să pornească de la aceste baze. Alții au reamintit 
competențele limitate ale UE în domeniile acoperite de grupul de lucru. Au existat, de asemenea, 
apeluri pentru integrarea tineretului în politicile UE, având în vedere legăturile acestui sector cu alte 
domenii de politică.  
 
Intervențiile au vizat, de asemenea, organizarea discuțiilor în cadrul grupului de lucru. Mai mulți 
membri au cerut o mai bună structurare a dezbaterii, menționând posibilitatea de a lucra în 
subgrupuri la viitoarele reuniuni, în plus față de formatul în plen. A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea de a face sugestii concrete în plen. 
 

3. Concluzii formulate de președintă 
 
Președinta a rezumat chestiunile recurente ridicate în cadrul dezbaterii și a subliniat bogăția 
propunerilor care pot fi prezentate în plen. Ea a observat și dorința membrilor de a utiliza alte formate, 
pe lângă formatul plenului, pentru a aprofunda discuțiile din reuniunile grupului de lucru, și și-a 
exprimat disponibilitatea de a reveni asupra acestei chestiuni.  
 
Membrii au fost informați că, până la următoarea reuniune a grupului de lucru din decembrie, vor fi 
disponibile recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor europeni, iar grupul de lucru va trebui 
să își bazeze activitatea pe acestea. Președinta a reamintit, de asemenea, că platforma digitală 
multilingvă va rămâne disponibilă pentru a propune și a discuta idei concrete pe parcursul 
conferinței.  
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ANEXĂ Lista membrilor Grupului de lucru pentru educație, cultură, tineret și sport 
 

Președintă:  Silja MARKKULA 
(Forumul European de 
Tineret) 

 
 

Titlu Prenume Nume Componentă 

        

Dna Greta Karoline ADAMEK  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Christine ANDERSON Parlamentul European 

Dl Tiago ANTUNES Consiliu 

Dl Hugues  BAYET Parlamente naționale 

Dl Mikuláš  BEK Parlamente naționale 

Dl Matteo Luigi  BIANCHI Parlamente naționale 

Dl Emil   BOC Reprezentant(ă) local(ă)/regional (ă) 

Dna  Fabíola  CARDOSO Parlamente naționale 

Dna  Paula CARVALHO Consiliu 

Dl Lefteris CHRISTOFOROU Parlamentul European 

Dna  Gabriela  CRETU Parlamente naționale 

Dl François DECOSTER  Comitetul Regiunilor  

Dna Daniela DUMITRU  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Laurence FARRENG Parlamentul European 

Ms Kinga GAL Parlamentul European 

Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Consiliu 

Dna  Josune  GOROSPE Parlamente naționale 

Dl Enzo GORZA 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna Alicia HOMS GINEL Parlamentul European 

Ms Zuzana HOZLÁROVÁ 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

naționale 

Dna  Tea JARC Partenerii sociali 

Dna  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamente naționale 

Dna  Željka  JOSIĆ Consiliu 

Dl Peter  KMEC Parlamente naționale 

Dl Antonis KOURRAS 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

naționale 

Dna Regina LAUCYTE  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Kieran MCCARTHY Comitetul Regiunilor 
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Dna Nora MEBAREK Parlamentul European 

Ms Dace MELBĀRDE Parlamentul European 

Dl Jean Claude  MICALLEF Parlamente naționale 

Dna Baiba  MILTOVICA  Comitetul Economic și Social European 

Dl Vidmantas MITKUS 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

naționale 

Dl Victor NEGRESCU Parlamentul European 

Mr Elyes OUERGHI  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl George  PAPANDREOU Parlamente naționale 

Mr Igors  PIMENOVS Parlamente naționale 

Dna  Anne PRÉDOUR Consiliu 

Dna  Janinie REINARTZ Consiliu 

Dl Paul  RUBIG Comitetul Economic și Social European 

Dl Piero SAVARIS  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Axel  SCHÄFER Parlamente naționale 

Dna Michaela SOJDROVA Parlamentul European 

Dl Guy VERHOFSTADT Parlamentul European 

Dna Isabel WISELER-LIMA Parlamentul European 

Dna Salima YENBOU Parlamentul European 

Dna Marina ZELENETSKA  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

 


