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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 

Grupa robocza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu  
Pod przewodnictwem Silji Markkuli (Europejskie Forum Młodzieży) 

22 października 2021 r. w godz. 11.00–13.00 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 

Było to pierwsze posiedzenie grupy roboczej w formacie hybrydowym. Przewodnicząca Silja Markkula 
powitała członków i wyjaśniła, że celem posiedzenia jest wzajemne poznanie się i przeprowadzenie 
pierwszej dyskusji na temat pojawiających się tematów i pomysłów pochodzących z paneli 
obywatelskich i wielojęzycznej platformy cyfrowej. Przedstawiła dotychczasowe uwagi do tematu 
„Edukacja, kultura, młodzież i sport” na platformie cyfrowej, obejmujące zagadnienia bezrobocia 
młodzieży, wspólnej tożsamości UE, edukacji dostosowanej do przyszłych wyzwań, mobilności 
wewnątrzunijnej i dziedzictwa europejskiego. Wspomniała również o istotnych rezultatach 
Europejskiego Spotkania Młodzieży, na którym poruszono podobne tematy.   
 
Odnosząc się do przyszłego procesu, przewodnicząca podkreśliła, że grupa robocza będzie pracować 
w drodze konsensusu. Zauważyła również, że ze względu na międzysektorowy charakter niektórych 
obszarów tematycznych, takich jak młodzież, prace będą się częściowo pokrywały z pracą innych grup 
roboczych. Następnie przewodnicząca oddała głos wszystkim członkom, począwszy od przedstawicieli 
europejskich paneli obywatelskich.  
 

2. Dyskusja  
 
Przedstawiciele europejskiego panelu obywatelskiego „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna i zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” przedstawili 
szereg istotnych tematów poruszonych podczas pierwszej sesji panelu w dniach 17–19 września. 
Obejmowały one edukację i mobilność młodzieży, bezrobocie młodzieży, wpływ pandemii COVID-19 
na młodych ludzi, naukę języków obcych oraz rolę symboli europejskich. 
 
Członkowie grupy roboczej skomentowali uwagi obywateli i nakreślili swoje oczekiwania co do 
przyszłych prac. Wiele wypowiedzi koncentrowało się na młodzieży i edukacji. W szczególności 
poruszono następujące kwestie: 

  

 znaczenie walki z bezrobociem młodzieży w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i 
ułatwianie młodym ludziom dostępu do rynku pracy; 

 apele o zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia dla młodych 
ludzi, w tym poprzez rozwiązanie problemu bezpłatnych staży; 

 znaczny społeczny i psychologiczny wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na młodych ludzi i 
ich dostęp do edukacji; 

 mobilność wewnątrzunijna, w tym aspekty zrównoważonego rozwoju i ewentualne dalsze 
środki ułatwiające mobilność studentów;  

 apele o poprawę edukacji obywatelskiej na temat UE w szkołach, a także propozycje 
opracowania wspólnego programu lub podręcznika historii w celu wspierania wspólnej 
tożsamości europejskiej;  

 znaczenie edukacji i kultury w walce z rasizmem i nietolerancją; 
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 niektórzy członkowie proponowali obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat, 
podczas gdy inni uznali, że nie jest to kwestia wymagająca konsensusu;  

 różnorodność językowa i ochrona mniejszości językowych jako kluczowe elementy 
tożsamości europejskiej;  

 kwestie związane ze sportem i promowaniem zdrowego stylu życia, a także rola 
międzynarodowych imprez kulturalnych i sportowych we wzmacnianiu wspólnej tożsamości 
europejskiej.  
 

Niektórzy mówcy zwrócili w swoich wystąpieniach uwagę na istniejące na szczeblu UE inicjatywy w 
dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i sportu, wzywając do dalszej pracy w oparciu o te podstawy. 
Inni przypomnieli o ograniczonych kompetencjach UE w dziedzinach objętych pracami grupy roboczej. 
Pojawiły się również apele o włączenie problematyki młodzieży do głównego nurtu polityki UE, biorąc 
pod uwagę powiązania tej dziedziny z innymi obszarami polityki.  
 
Wystąpienia dotyczyły również organizacji dyskusji na forum grupy roboczej. Kilku członków wezwało 
do lepszego ustrukturyzowania debaty, wskazując na możliwość pracy w podgrupach na przyszłych 
posiedzeniach w uzupełnieniu do formatu sesji plenarnej. Podkreślono również potrzebę 
przedstawienia konkretnych propozycji jako wkładu na sesję plenarną. 
 

3. Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Przewodnicząca podsumowała powtarzające się kwestie poruszone w debacie i podkreśliła bogactwo 
propozycji, które można przedstawić na posiedzeniu plenarnym. Zwróciła również uwagę na życzenie 
członków, by oprócz formatu posiedzenia plenarnego korzystali z innych formatów w celu pogłębienia 
dyskusji na posiedzeniach grupy roboczej, i wyraziła gotowość powrócenia do tej kwestii.  
 
Ponadto poinformowała członków, że do grudniowego posiedzenia grupy roboczej dostępne będą 
zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego, na których grupa robocza powinna oprzeć swoje 
prace. Przewodnicząca przypomniała również, że wielojęzyczna platforma cyfrowa pozostanie 
dostępna, by umożliwić proponowanie i omawianie konkretnych pomysłów podczas konferencji.  
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ZAŁĄCZNIK Lista członków grupy roboczej ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu 
 

Przewodnicząca:  Silja MARKKULA 
(Europejskie Forum 
Młodzieży) 

 
 

Tytuł Imię Nazwisko Instytucja 

        
 Greta Karoline ADAMEK  Europejskie panele obywatelskie 
 Christine ANDERSON Parlament Europejski 
 Tiago ANTUNES Council 
 Hugues  BAYET National Parliaments 
 Mikuláš  BEK Parlamenty narodowe 
 Matteo Luigi  BIANCHI Parlamenty narodowe 
 Emil   BOC Przedstawiciele lokalni/regionalni 

  Fabíola  CARDOSO Parlamenty narodowe 

  Paula CARVALHO Rada 
 Lefteris CHRISTOFOROU Parlament Europejski 

  Gabriela  CRETU Parlamenty narodowe 
 François DECOSTER  Komitet Regionów 
 Daniela DUMITRU  Europejskie panele obywatelskie 
 Laurence FARRENG Parlament Europejski 
 Kinga GAL Parlament Europejski 
 Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Rada 

  Josune  GOROSPE Parlamenty narodowe 
 Enzo GORZA Europejskie panele obywatelskie 
 Alicia HOMS GINEL Parlament Europejski 
 Zuzana HOZLÁROVÁ Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 

  Tea JARC Partnerzy społeczni 

  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamenty narodowe 

  Željka  JOSIĆ Rada 
 Peter  KMEC Parlamenty narodowe 
 Antonis KOURRAS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
 Regina LAUCYTE  Europejskie panele obywatelskie 
 Kieran MCCARTHY Komitet Regionów 
 Nora MEBAREK Parlament Europejski 
 Dace MELBĀRDE Parlament Europejski 
 Jean Claude  MICALLEF Parlamenty narodowe 

 Baiba  MILTOVICA  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 
 Vidmantas MITKUS Krajowe panele/wydarzenia obywatelskie 
 Victor NEGRESCU Parlament Europejski 
 Elyes OUERGHI  Europejskie panele obywatelskie 
 George  PAPANDREOU Parlamenty narodowe 
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 Igors  PIMENOVS Parlamenty narodowe 

  Anne PRÉDOUR Rada 

  Janinie REINARTZ Rada 

 Paul  RUBIG 
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 
 Piero SAVARIS  Europejskie panele obywatelskie 
 Axel  SCHÄFER Parlamenty narodowe 
 Michaela SOJDROVA Parlament Europejski 
 Guy VERHOFSTADT Parlament Europejski 
 Isabel WISELER-LIMA Parlament Europejski 
 Salima YENBOU Parlament Europejski 
 Marina ZELENETSKA  Europejskie panele obywatelskie 

 


