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1. Opening door de voorzitter 

De vergadering vindt op afstand plaats. De voorzitter legt uit dat, als gevolg van het uitstel van de 
derde sessie van het Europees burgerpanel 1 over “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid 
en banen/Onderwijs, cultuur, jeugd en sport/Digitale transformatie”, de werkgroep de 
aanbevelingen van het panel nog niet kan bespreken. De voorzitter merkt ook op dat vanwege het 
gebrek aan tolkdiensten het helaas niet mogelijk is de vier thema’s in kleinere werkgroepen te 
bespreken. Om het debat beter te structureren, kondigt de voorzitter aan dat zij de vier 
onderwerpen kort zal toelichten door een overzicht te geven van de eerdere besprekingen en de 
input van het derde tussentijds verslag over bijdragen op het platform. De leden van de werkgroep 
wordt verzocht aan te geven welke kwesties zij binnen elk onderwerp het belangrijkste beschouwen 
en hoe deze kwesties moeten worden benaderd, en te wijzen op eventuele ontbrekende kwesties. 
Eén lid van de werkgroep stelt voor onderzoek en wetenschap als subthema toe te voegen aan het 
thema “onderwijs”. 
   
2. Verslag van burgers van Europees burgerpanel 1 over de stand van zaken met betrekking tot 

hun discussies  

De vertegenwoordiger van het Europees burgerpanel belicht de belangrijkste punten die door de 
panelleden zijn besproken: 

 Het belang om culturele en andere uitwisselingen te vergemakkelijken teneinde de 
totstandkoming van een echte Europese identiteit te stimuleren, met name door het 
Erasmusprogramma op te schalen. 

 Het belang van een betere toegang tot en financiering van onderwijs en van onderwijs over 
digitale en milieukwesties. Gemeenschappelijke Europese onderwijsnormen moeten worden 
aangemoedigd en de toegang tot beurzen moet worden verbeterd. 

 Wat betreft sport leggen de panelleden de nadruk op de ontoereikende toegang tot fysieke 
activiteiten. 

 
3. Discussie over het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform en eerdere 

onderwerpen van de werkgroepen 

Tijdens het daaropvolgende debat wijzen de leden van de werkgroep op de volgende hoofdpunten: 

 Cultuur:   
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- Gewezen wordt op het belang van culturele identiteit, door de bescherming van het 
Europees cultureel erfgoed en de ontwikkeling van een algemene bewustwording van de 
gedeelde geschiedenis, met de nadruk op een toekomstgerichte aanpak (bevordering van 
Europese waarden). Voorgesteld wordt om de bescherming van het Europees cultureel 
erfgoed te integreren in het onderwijs over de Europese geschiedenis en tegelijkertijd een 
link te leggen met de toekomst via het Nieuw Europees Bauhaus. De invoering van 
gemeenschappelijke geschiedenisboeken wordt in dit kader meermaals genoemd;  
- Er worden diverse oproepen gedaan om culturele uitwisselingen te bevorderen, ook op 
scholen. Er werd gesproken over de bescherming van kunstenaars en het creëren van een 
Europese status van kunstenaars, en er werd voorgesteld een Europabreed platform voor 
kunstenaars op te zetten om hun werk te presenteren. 
- Enkele sprekers benadrukken het belang van de bescherming van culturele minderheden 
en met name talen; 
- Er wordt gewezen op de noodzaak de creatie van Europese inhoud aan te moedigen. In dit 
verband worden nieuwe uitdrukkingsvormen in de digitale omgeving, zoals gaming, 
genoemd. 
- Een deelnemer roept op tot de benoeming van een specifieke “cultuurcommissaris”.  
 
Tijdens het debat wordt de aandacht gevestigd op het economisch belang van de culturele 
sector en de reeds bestaande Europese initiatieven. Twee leden zijn van mening dat cultuur 
een nationale bevoegdheid moet blijven. In veel bijdragen wordt de nadruk gelegd op de 
verbanden die moeten worden gelegd tussen cultuurbeleid en andere onderwerpen of 
ander beleidsmaatregelen: burgerschap, onderwijs, jeugd enz. 

 

 Jongeren:   
- Binnen de werkgroep is de toegang tot kwalitatief hoogstaande banen voor jongeren een 

terugkerend onderwerp dat moet worden gewaarborgd. Het belang van billijke beloning 
wordt benadrukt. Onbetaalde stages worden algemeen als een probleem gezien en 
geopperd wordt om deze stages via een rechtsinstrument op EU-niveau te verbieden. 
Sommige sprekers stellen voor bedrijven financieel te stimuleren om hoogwaardige stages 
aan te bieden.  

- Wat de bestaande EU-instrumenten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid betreft, wordt 
benadrukt dat de jongerengarantie doeltreffend moet worden uitgevoerd. 

- Jongeren moeten de mogelijkheid te hebben om vanaf hun zestiende te beginnen met 
werken. Ook wordt tijdens het debat opgemerkt dat moet worden bevorderd dat jongeren 
tot aan een doctoraat kunnen studeren.  

- Ook wordt gewezen op de huisvestingsproblematiek waarmee veel jongeren in heel Europa 
te maken krijgen, waarvan de oplossing een van de voorwaarden is om een zelfstandig leven 
te kunnen opbouwen. 

- Er wordt voorgesteld om een Europese burgerdienst op te zetten in het verlengde van het 
Europees Solidariteitskorps. 

- Ook werd gewezen op de vertegenwoordiging van jongeren in besluitvormingsorganen.  
- Andere kwesties die voor jongeren van bijzonder belang worden geacht: de toegang tot 

geestelijke gezondheidszorg; taalopleidingen; bevordering van een gezonde levensstijl; het 
bevorderen van de verwerving van zachte vaardigheden; betere toegang tot Europa-brede 
informatie over wat universiteiten en bedrijven hebben aan te bieden (Europees platform); 
en groen reizen in Europa gemakkelijker maken (trein). 
 

 Sport 
De twee onderwerpen die in de werkgroep het meest ter sprake komen zijn het belang van 

sport als instrument om de totstandkoming van een Europese identiteit te bevorderen – of, 

meer bepaald, een gevoel van Europese verbondenheid – enerzijds, en het feit dat sport 
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vandaag de dag in het algemeen moet worden beschouwd als essentieel onderdeel van het 

gezondheidsbeleid (ook in verband met het herstel na de pandemie), anderzijds. Onder meer 

wordt voorgesteld EU-teams samen te stellen voor internationale wedstrijden, EU-

sportevenementen in het leven te roepen, een visuele EU-sportidentiteit te creëren, en betere 

informatie te verstrekken over traditionele lokale/regionale sporten. Er wordt gewezen op het 

belang van inclusiviteit in sportactiviteiten, met name wat de LGBT-gemeenschap betreft. 

Sommige sprekers noemen de Europese week van de sport een welkom initiatief, dat echter 

onvoldoende wordt gepromoot. 

 

 Onderwijs: 
Er worden in de werkgroep ideeën naar voren gebracht die ook in het kader van de andere 
onderwerpen zijn besproken, zoals met name grensoverschrijdende mobiliteit, waarvoor het 
Erasmus-programma zou moeten worden versterkt, en het bieden van de mogelijkheid tot 
uitwisseling van leerkrachten en kinderen, evenals het stimuleren van de verwerving van 
taal-, digitale, milieu- en “zachte” vaardigheden. 

- Tijdens het debat wordt meerdere malen geopperd in Europa een kwalitatief hoogstaand 
stelsel voor een leven lang leren tot stand te brengen, voor alle werkenden, met inbegrip 
van oudere werknemers en werknemers in plattelandsgebieden en voor alle sectoren. Het 
doel is ervoor te zorgen dat iedereen in Europa daadwerkelijk kan gebruikmaken van het 
recht op een leven lang leren en opleiding.  

- Ook wordt er opgeroepen tot verbetering van de grensoverschrijdende erkenning van stages 
en beroepsopleidingen op EU-niveau.  

- Sommige sprekers wijzen erop dat scholen veilige omgevingen moeten zijn waarin jongeren 
leren over burgerschap en gedeelde waarden (inclusiviteit, racismebestrijding, democratie 
enz.). 

- Er wordt gevraagd om de ontwikkeling van een partnerschap met de beroepssectoren, in 
verschillende opzichten: opleidingen over bedrijfsmodellen, het bewust maken van burgers 
met betrekking tot nieuwe technologieën, en het bevorderen van combinaties van leren en 
werken.  

 
Tijdens het debat benadrukken enkele sprekers dat gezien de uiteenlopende onderwijsstelsels in 
Europa en het feit dat onderwijs nog altijd een nationale en soms zelfs een regionale 
bevoegdheid is, EU-maatregelen op dit gebied vooral gericht moeten zijn op de uitwisseling van 
beste praktijken.  
 

 

4. Afsluiting door de voorzitter en planning van de volgende vergadering  
 
De voorzitter sluit de vergadering af door de belangrijkste zaken samen te vatten die tijdens het 

debat aan de orde zijn gekomen, en wijst op de goede interactie tussen de leden. Zij spreekt de hoop 

uit dat tijdens de volgende bijeenkomst andere formats kunnen worden gebruikt en stelt voor de 

bijeenkomst te webstreamen. Zij wijst er ook op dat vóór de vergadering een samenvatting zal 

worden rondgedeeld, zodat kan worden voortgebouwd op de tot dusver gevoerde besprekingen. 


