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KORTFATTAT REFERAT 

Arbetsgruppen för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott  
Ordförande: Silja Markkula, Europeiska ungdomsforumet 

22 oktober 2021 kl. 11.00–13.00 
 

1. Inledande kommentarer från ordföranden  
 

Det här var arbetsgruppens första möte och det hölls i hybridformat. Ordföranden Silja Markkula 
välkomnade medlemmarna och förklarade att syftet med sammanträdet var att göra det möjligt för 
deltagarna att lära känna varandra och hålla en första diskussion om nya teman och idéer från 
medborgarpanelerna och den flerspråkiga digitala plattformen. Hon gav en översikt över de bidrag 
som hittills gjorts på temat ”Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott” på den digitala 
plattformen och som omfattar frågorna ungdomsarbetslöshet, gemensam EU-identitet, 
framtidssäkrad utbildning, rörlighet inom EU och det europeiska arvet. Hon nämnde också de 
relevanta resultaten av det europeiska ungdomsevenemanget, där liknande teman hade tagits upp. 
 
Ordföranden betonade att arbetsgruppen under den förestående arbetsprocessen skulle sträva efter 
samförstånd. Hon noterade också att vissa av de områden som omfattas har en sektorsövergripande 
karaktär, såsom ungdomsfrågor, och att det därför skulle finnas vissa överlappningar med arbetet i 
andra arbetsgrupper. Ordföranden gav sedan ordet till övriga medlemmar, inledningsvis till 
företrädare för de europeiska medborgarpanelerna.  
 

2. Diskussion  
 
Företrädare för den europeiska medborgarpanelen ”En starkare ekonomi, social rättvisa och 
sysselsättning/utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/digital omställning” gav en översikt över 
de relevanta frågor som hade tagits upp under panelens första session den 17–19 september. Dessa 
omfattade utbildning och ungdomars rörlighet, ungdomsarbetslöshet, konsekvenserna av covid-19 
för ungdomar, språkinlärning och de europeiska symbolernas roll. 
 
Arbetsgruppens medlemmar gav sina reaktioner på medborgarnas bidrag och redogjorde för sina 
förväntningar på det kommande arbetet. Många inlägg fokuserade på ungdomar och utbildning. 
Framför allt diskuterades följande frågor: 

  

 Flera talare betonade vikten av att hantera ungdomsarbetslösheten efter covid-19-krisen och 
underlätta ungdomars tillträde till arbetsmarknaden. 

 Man efterlyste också jobb av hög kvalitet och med rättvis ersättning för ungdomar, vilket 
även omfattar frågan om oavlönade praktikplatser. 

 Covid-19-krisens betydande sociala och psykologiska konsekvenser för ungdomar och 
ungdomars tillgång till utbildning diskuterades. 

 Vissa talare fokuserade på rörlighet inom EU, inbegripet hållbarhetsaspekter och eventuella 
ytterligare åtgärder för att underlätta studenters rörlighet.  

 Man efterlyste en bättre samhällsutbildning om EU i skolorna och det fanns förslag om att 
skapa ett gemensamt program eller en gemensam historiebok för att främja en gemensam 
europeisk identitet.  
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 Utbildningens och kulturens betydelse i kampen mot rasism och intolerans betonades också. 

 Vissa medlemmar föreslog en sänkning av rösträttsåldern till 16 år, medan andra ansåg att 
detta inte var en fråga man kunde nå samförstånd om.  

 Språklig mångfald och skydd av språkliga minoriteter nämndes som centrala inslag i den 
europeiska identiteten.  

 Frågor rörande idrott och främjande av en hälsosam livsstil diskuterades också, liksom den 
roll som internationella kultur- och idrottsevenemang spelar för att stärka den gemensamma 
europeiska identiteten.  
 

Några talare lyfte fram befintliga initiativ på EU-nivå på områdena utbildning, kultur, ungdomsfrågor 
och idrott i sina inlägg och ansåg att arbetet bör bygga på dessa grunder. Andra påminde om 
EU:s begränsade befogenheter på de områden som omfattas av arbetsgruppen. Man efterlyste också 
en integrering av ungdomsfrågor i EU:s politik, med tanke på kopplingarna mellan detta område och 
andra politikområden.  
 
Inläggen omfattade också möjligheten at anordna diskussioner i arbetsgruppen. Flera medlemmar 
efterlyste en bättre strukturering av debatten och ökade möjligheter att arbeta i undergrupper vid 
framtida sammanträden utöver plenarsammanträdet. Man betonade också att konkreta förslag 
måste läggas fram som bidrag till plenarsammanträdet. 
 

3. Avslutande kommentarer från ordföranden 
 
Ordföranden sammanfattade de återkommande frågor som togs upp under debatten och betonade 
rikedomen i de förslag som kan läggas fram vid plenarsammanträdet. Hon noterade också 
medlemmarnas önskan att använda andra format utöver plenarformatet för att fördjupa 
diskussionerna vid arbetsgruppsmötena och sade sig vara villig att återkomma till denna fråga.  
 
Medlemmarna informerades om att rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 
skulle finnas tillgängliga vid arbetsgruppens nästa sammanträde i december och det var meningen att 
arbetsgruppen skulle basera sitt arbete på dem. Ordföranden påminde också om att den flerspråkiga 
digitala plattformen fortlöpande skulle vara öppen och att man där kan föreslå och diskutera 
konkreta idéer under hela konferensens gång.  
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BILAGA. Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och 
idrott 
 

Ordförande:  Silja MARKKULA 
(Europeiska 
ungdomsforumet) 

 
 

Titel Förnamn Efternamn Organ 

        

Ms Greta Karoline ADAMEK  Europeiska medborgarpaneler 

Ms Christine ANDERSON Europaparlamentet 

Mr Tiago ANTUNES Rådet 

Mr Hugues  BAYET Nationella parlament 

Mr Mikuláš  BEK Nationella parlament 

Mr Matteo Luigi  BIANCHI Nationella parlament 

Mr Emil BOC Lokal/regional företrädare 

Ms  Fabíola  CARDOSO Nationella parlament 

Ms  Paula CARVALHO Rådet 

Mr Lefteris CHRISTOFOROU Europaparlamentet 

Ms  Gabriela  CRETU Nationella parlament 

Mr François DECOSTER  Regionkommittén 

Ms Daniela DUMITRU  Europeiska medborgarpaneler 

Ms Laurence FARRENG Europaparlamentet 

Ms Kinga GAL Europaparlamentet 

Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Rådet 

Ms  Josune  GOROSPE Nationella parlament 

Mr Enzo GORZA Europeiska medborgarpaneler 

Ms Alicia HOMS GINEL Europaparlamentet 

Ms Zuzana HOZLÁROVÁ Nationella medborgarpaneler/evenemang 

Ms  Te JARC Arbetsmarknadens parter 

Ms  Danuta  JAZŁOWIECKA Nationella parlament 

Ms  Željka  JOSIĆ Rådet 

Mr Peter  KMEC Nationella parlament 

Mr Antonis KOURRAS Nationella medborgarpaneler/evenemang 

Ms Regina LAUCYTE  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Kieran MCCARTHY Regionkommittén 

Ms Nora MEBAREK Europaparlamentet 

Ms Dace MELBĀRDE Europaparlamentet 

Mr Jean Claude  MICALLEF Nationella parlament 

Ms Baiba  MILTOVICA  
Europeiska ekonomiska  
och sociala kommittén 

Mr Vidmantas MITKUS Nationella medborgarpaneler/evenemang 
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Mr Victor NEGRESCU Europaparlamentet 

Mr Elyes OUERGHI  Europeiska medborgarpaneler 

Mr George  PAPANDREOU Nationella parlament 

Mr Igors  PIMENOVS Nationella parlament 

Ms  Anne PRÉDOUR Rådet 

Ms  Janinie REINARTZ Rådet 

Mr Paul  RUBIG 
Europeiska ekonomiska  
och sociala kommittén 

Mr Piero SAVARIS  Europeiska medborgarpaneler 

Mr Axel  SCHÄFER Nationella parlament 

Ms Michaela SOJDROVA Europaparlamentet 

Mr Guy VERHOFSTADT Europaparlamentet 

Ms Isabel WISELER-LIMA Europaparlamentet 

Ms Salima YENBOU Europaparlamentet 

Ms Marina ZELENETSKA  Europeiska medborgarpaneler 

 


