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Skrócony protokół posiedzenia GRUPY ROBOCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY, MŁODZIEŻY I SPORTU 

Pod przewodnictwem Silji Markkuli (Europejskie Forum Młodzieży) 

Piątek 17 grudnia 2021 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Posiedzenie odbyło się w pełni zdalnie. Przewodnicząca wyjaśniła, że z powodu przełożenia na 
późniejszy termin trzeciej sesji 1. europejskiego panelu obywatelskiego „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie/edukacja, kultura, młodzież i sport/Transformacja cyfrowa” 
grupa robocza nie mogła dotychczas omówić zaleceń panelu. Przewodnicząca zwróciła również 
uwagę, że ponieważ usługi tłumaczenia ustnego nie są wystarczające, nie można omówić czterech 
tematów w niewielkich grupach dyskusyjnych, na co liczyła. Aby lepiej ustrukturyzować debatę, 
przewodnicząca zapowiedziała, że wprowadzi pokrótce do czterech zagadnień, przedstawiając w 
zarysie poprzednie dyskusje i wkład wniesiony do trzeciego sprawozdania okresowego na temat 
propozycji i uwag przedstawianych na platformie. Członkowie grupy roboczej są proszeni o 
podkreślenie kwestii, które uznali za najważniejsze w ramach każdego tematu, i wskazanie, w jaki 
sposób należy zająć się tymi kwestiami, a także określenie ewentualnych brakujących zagadnień. 
Jeden z członków grupy roboczej zaproponował również, by badania naukowe i nauka stanowiły 
podtemat tematu „edukacja”. 
   
2. Sprawozdanie obywateli uczestniczących w 1. europejskim panelu obywatelskim na temat 

aktualnego stanu prowadzonych przez nich dyskusji  

Przedstawiciel europejskiego panelu obywatelskiego podkreślił kluczowe kwestie omówione przez 
uczestników panelu: 

 znaczenie ułatwiania wymiany dotyczącej kultury i innych dziedzin w celu promowania 
prawdziwie europejskiej tożsamości, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu programu 
Erasmus; 

 znaczenie poprawy dostępu do edukacji i jej finansowania oraz nauczania w dziedzinie 
rozwiązań cyfrowych i środowiska. Należy wspierać wspólne europejskie standardy 
edukacyjne, a także poprawiać dostęp do stypendiów. 

 W kwestii sportu uczestnicy panelu zwrócili uwagę na niewystarczający dostęp do działań w 
zakresie aktywności fizycznej. 

 
3. Dyskusja w sprawie trzeciego sprawozdania okresowego wielojęzycznej platformy cyfrowej 

oraz poprzednich zagadnień omawianych przez grupę roboczą 

Podczas debaty, która się następnie wywiązała, członkowie grupy roboczej zwrócili uwagę na 

następujące główne kwestie: 
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 Kultura:   
– Podkreślono znaczenie pielęgnowania tożsamości kulturowej poprzez ochronę 
europejskiego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wiedzy na temat wspólnej 
historii, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia perspektywicznego (promowanie 
wartości europejskich). Zaproponowano, by włączyć ochronę europejskiego dziedzictwa 
kulturowego do edukacji na temat historii europejskiej, a jednocześnie by nawiązać do 
przyszłości w ramach nowego europejskiego Bauhausu. Kilkukrotnie wspomniano także o 
opracowaniu wspólnych podręczników do historii.  
– Kilku uczestników zaapelowało również o promowanie wymiany kulturalnej, w tym w 
szkołach. Omówiono kwestię ochrony artystów i ustanowienia europejskiego statusu 
artystów oraz zaproponowano utworzenie ogólnoeuropejskiej platformy dla artystów, na 
której mogliby prezentować swoje prace. 
– Niektórzy mówcy podkreślili znaczenie ochrony mniejszości kulturowych, a zwłaszcza 
języków. 
– Wspomniano o potrzebie zachęcania do tworzenia treści europejskich. W tym względzie 
wspomniano o nowych formach wyrazu w środowisku cyfrowym, takich jak gry. 
– Jeden z uczestników wezwał do mianowania specjalnego komisarza ds. kultury.  
 
Podczas debaty podkreślono znaczenie gospodarcze sektora kultury, a także istniejące już 
inicjatywy realizowane na szczeblu europejskim. Dwóch członków wyraziło pogląd, że kultura 
musi pozostać w kompetencji krajowej. W wielu interwencjach nalegano na powiązanie 
polityki kulturalnej z innymi tematami lub strategiami politycznymi dotyczącymi 
obywatelstwa, edukacji, młodzieży itp. 

 

 Młodzież:   
- Dostęp młodych ludzi do wysokiej jakości miejsc pracy opartych na wysokich standardach 

jest głównym przedmiotem troski wyrażonym przez grupę roboczą. Podkreślono znaczenie 
godziwego wynagrodzenia. Bezpłatne staże były powszechnie postrzegane jako problem i 
wspomniano o pomyśle wprowadzenia ich zakazu za pomocą instrumentu prawnego na 
szczeblu UE. Niektórzy mówcy zasugerowali, by zapewnić przedsiębiorstwom zachęty 
finansowe do oferowania staży o wysokiej jakości.  

- W odniesieniu do istniejących instrumentów UE mających na celu rozwiązanie problemu 
bezrobocia młodzieży podkreślono potrzebę skutecznego wdrożenia gwarancji dla 
młodzieży. 

- Podczas debaty wspomniano o umożliwieniu młodym ludziom rozpoczęcia pracy od 16. roku 
życia czy też wspieraniu ich w kontynuowaniu studiów w celu uzyskania doktoratu.  

- Poruszono również problemy mieszkaniowe, z którymi boryka się wielu młodych ludzi w 
całej Europie. Rozwiązanie tego problemu jest kolejnym warunkiem zapewnienia ich 
zdolności do samodzielnego życia. 

- Zaproponowano utworzenie europejskiej służby obywatelskiej jako rozszerzenia 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 

- Wspomniano również o reprezentacji młodych ludzi na forach decyzyjnych.  
- Inne kwestie uznane za szczególnie istotne dla młodych ludzi obejmowały ich dostęp do 

opieki w zakresie zdrowia psychicznego, naukę języków, promowanie zdrowego stylu życia, 
wspieranie nabywania tzw. umiejętności miękkich, lepszy dostęp do ogólnoeuropejskich 
informacji na temat oferty uniwersytetów i przedsiębiorstw (platforma europejska) oraz 
ułatwienie ekologicznych podróży w Europie (koleją). 
 

 Sport 
Dwa główne aspekty omawiane na forum grupy roboczej to znaczenie sportu dla promowania 

tożsamości europejskiej – a dokładniej poczucia przynależności do UE – oraz to, że obecnie 

sport należy postrzegać jako kluczowy element polityki zdrowotnej w ogóle (w tym w 
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kontekście odbudowy po pandemii). Pomysły dotyczyły między innymi drużyn z UE 

uczestniczących w zawodach międzynarodowych, organizowania imprez sportowych w UE, 

promowania wizerunku UE w sporcie oraz lepszego informowania na temat tradycji 

sportowych kultywowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podkreślono znaczenie 

włączenia społecznego w zajęciach sportowych, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 

LGBT. Niektórzy mówcy wskazali na Europejski Tydzień Sportu jako inicjatywę pożądaną, choć 

niewystarczająco nagłaśnianą. 

 

 Edukacja 
W odniesieniu do zagadnienia edukacji członkowie grupy roboczej często przedstawiali 
pomysły, o których wspomniano również w poprzednich tematach, takie jak w szczególności 
mobilność transgraniczna, która wiąże się ze wzmocnieniem programu Erasmus i 
umożliwieniem nauczycielom i dzieciom udziału w wymianie, wspieranie nabywania 
umiejętności językowych, cyfrowych i tzw. miękkich umiejętności, a także edukacja 
dotycząca klimatu. 

- Podczas debaty często przedstawiano propozycję dotyczącą wysokiej jakości europejskiego 
systemu uczenia się przez całe życie, oferowanego wszystkim pracownikom we wszystkich 
sektorach, w tym pracownikom starszym lub mieszkającym na obszarach wiejskich. Celem 
jest zadbanie o to, by prawo do uczenia się i szkolenia przez całe życie stało się 
rzeczywistością dla wszystkich w Europie.  

- Pojawiły się również apele o to, by usprawnić transgraniczne uznawanie przyuczania do 
zawodu i szkolenia zawodowego na szczeblu europejskim.  

- Niektórzy mówcy podkreślili, że szkoła powinna być bezpiecznym miejscem, w którym 
uczymy się o znaczeniu obywatelstwa i o wspólnych wartościach (włączenie społeczne, walka 
z rasizmem, demokracja itp.). 

- Pojawiły się apele o wieloaspektowy rozwój partnerstwa z sektorami zawodowymi, w tym: 
szkoleń w zakresie modeli biznesowych, podnoszenia wiedzy obywateli na temat nowych 
technologii lub wspierania płynnego przechodzenia z pracy do nauki lub szkoleń.  

 
Podczas debaty kilku mówców podkreśliło, że z uwagi na różnice między systemami edukacji w 
Europie oraz fakt, że edukacja pozostaje w kompetencji krajowej, a czasem nawet regionalnej, 
działania w tej dziedzinie na szczeblu europejskim powinny raczej koncentrować się na wymianie 
najlepszych praktyk.  
 

 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą i plan następnego posiedzenia  
 
Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca podsumowała główne kwestie poruszone podczas 

debaty i z zadowoleniem wskazała na dobrą interakcję między członkami. Wyraziła nadzieję, że na 

następnym posiedzeniu można będzie wykorzystać inne formaty, i zaproponowała, by posiedzenie 

było transmitowane w internecie. Podkreśliła również, że przed posiedzeniem rozesłane zostanie 

streszczenie, które pozwoli oprzeć się na dotychczasowych dyskusjach. 


