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SAMMENFATTENDE REFERAT fra 

Arbejdsgruppen om Uddannelse, Kultur, Ungdom og Sport  
under ledelse af Silja Markkula, Det Europæiske Ungdomsforum 

22. oktober 2021 kl. 11.00-13:00 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Dette var det første møde i arbejdsgruppen og blev afholdt i hybridformat. Formanden, Silja 
Markkula, bød medlemmerne velkommen og forklarede, at formålet med mødet var at give dem 
mulighed for at lære hinanden at kende og have en første diskussion af nye temaer og idéer, som var 
kommet fra borgerpanelerne og den flersprogede digitale platform. Hun gav et overblik over de 
bidrag, der indtil videre var kommet under temaet "Uddannelse, kultur, ungdom og sport" på den 
digitale platform, som omfattede emnerne ungdomsarbejdsløshed, fælles EU-identitet, 
fremtidssikret uddannelse, mobilitet inden for EU og europæisk kulturarv. Hun nævnte også de 
relevante resultater af Det Europæiske Ungdomsarrangement, hvor lignende emner var blevet rejst.   
 
Under henvisning til den fremtidige proces fremhævede formanden, at arbejdsgruppen ville arbejde 
ved hjælp af konsensus. Hun bemærkede også, at der på grund af den tværsektorielle karakter af 
nogle af de omfattede områder, såsom ungdom, ville være nogle overlapninger med arbejdet i andre 
arbejdsgrupper. Formanden lod derefter alle medlemmer få ordet, begyndende med 
repræsentanterne for EU-borgerpanelerne.  
 

2. Diskussion  
 
Repræsentanterne for EU-borgerpanelet om "En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Digital omstilling" gav et overblik over de 
relevante emner, som var blevet taget op på det første møde i panelet den 17.-19. september. Disse 
omfattede uddannelse og unges mobilitet, ungdomsarbejdsløshed, konsekvenserne af covid-19 for 
unge mennesker, sprogindlæring og den rolle, som europæiske symboler spiller. 
 
Medlemmerne af arbejdsgruppen gav deres reaktioner på borgernes bidrag og opridsede deres 
forventninger til det kommende arbejde. Mange indlæg drejede sig om unge og uddannelse. Der blev 
især fokuseret på følgende: 

  

 Flere talere understregede betydningen af at tackle ungdomsarbejdsløsheden i kølvandet på 
covid-19-krisen og lette unges adgang til arbejdsmarkedet. 

 Der blev også opfordret til at sikre kvalitetsjob og en rimelig løn til unge, herunder ved at 
tage fat på problemet med ulønnede praktikophold. 

 Covid-19-krisens betydelige sociale og psykologiske indvirkning på unge og deres adgang til 
uddannelse blev taget op. 

 Nogle talere fokuserede på mobilitet inden for EU, herunder bæredygtighedsaspekter og 
mulige yderligere foranstaltninger til fremme af studerendes mobilitet.  

 Der var opfordringer til at forbedre undervisningen om EU-medborgerskab i skolerne og 
nogle forslag om at skabe et fælles program eller en fælles historiebog for at fremme en 
fælles europæisk identitet.  
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 Betydningen af uddannelse og kultur i kampen mod racisme og intolerance blev også 
fremhævet. 

 Nogle medlemmer foreslog at sænke valgretsalderen til 16 år, mens andre mente, at dette 
var et spørgsmål, man ikke kunne nå til enighed om.  

 Sproglig mangfoldighed og beskyttelse af sproglige mindretal blev nævnt som centrale 
elementer af den europæiske identitet.  

 Spørgsmål vedrørende sport og fremme af en sund livsstil blev også diskuteret såvel som 
internationale kultur- og sportsbegivenheders rolle med hensyn til at styrke den fælles 
europæiske identitet.  
 

Nogle talere fremhævede de eksisterende initiativer på EU-plan inden for uddannelse, kultur, ungdom 
og sport i deres indlæg og opfordrede til, at der bygges videre på dette grundlag. Andre mindede om 
EU's begrænsede beføjelser på de områder, der er omfattet af arbejdsgruppen. Der var også 
opfordringer til at integrere ungdom i EU's politikker i betragtning af sammenhængen mellem dette 
område og andre politikområder.  
 
Indlæggene omfattede også tilrettelæggelsen af diskussionerne i arbejdsgruppen. Flere medlemmer 
opfordrede til en bedre strukturering af debatten og spurgte til muligheden for at arbejde i 
undergrupper på fremtidige møder som et supplement til plenarformatet. Behovet for at fremsætte 
konkrete forslag som input til plenarforsamlingen blev også understreget. 
 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden opsummerede de tilbagevendende spørgsmål, der blev rejst under debatten, og 
fremhævede righoldigheden af de forslag, der kunne fremsættes til plenarforsamlingen. Hun noterede 
sig også medlemmernes ønske om at anvende andre formater ud over plenarformatet for at uddybe 
drøftelserne på arbejdsgruppens møder og gav udtryk for, at hun var villig til at vende tilbage til dette 
spørgsmål.  
 
Medlemmerne blev informeret om, at anbefalingerne fra det europæiske borgerpanel ville foreligge 
på tidspunktet for arbejdsgruppens næste møde i december, og at arbejdsgruppen ville skulle basere 
sit arbejde på dem. Formanden mindede også om, at den flersprogede digitale platform fortsat ville 
være tilgængelig til at foreslå og diskutere konkrete idéer under hele konferencen.  
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BILAG Liste over medlemmer af Arbejdsgruppen om Uddannelse, Kultur, Ungdom og Sport 
 

Formand:  Silja MARKKULA 
(Det Europæiske 
Ungdomsforum) 

 
 

Kategori Fornavn Efternavn Komponent 

        

  Greta Karoline ADAMEK  EU-borgerpaneler 

  Christine ANDERSON Europa-Parlamentet 

  Tiago ANTUNES Rådet 

  Hugues  BAYET Nationale parlamenter 

  Mikuláš  BEK Nationale parlamenter 

  Matteo Luigi  BIANCHI Nationale parlamenter 

  Emil   BOC Lokal/regional repræsentant 

   Fabíola  CARDOSO Nationale parlamenter 

   Paula CARVALHO Rådet 

  Lefteris CHRISTOFOROU Europa-Parlamentet 

   Gabriela  CRETU Nationale parlamenter 

  François DECOSTER  Regionsudvalget 

  Daniela DUMITRU  EU-borgerpaneler 

  Laurence FARRENG Europa-Parlamentet 

  Kinga GAL Europa-Parlamentet 

  Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Rådet 

   Josune  GOROSPE Nationale parlamenter 

  Enzo GORZA EU-borgerpaneler 

  Alicia HOMS GINEL Europa-Parlamentet 

  Zuzana HOZLÁROVÁ Nationale borgerpaneler/arrangementer 

   Tea JARC Arbejdsmarkedsparter 

   Danuta  JAZŁOWIECKA Nationale parlamenter 

   Željka  JOSIĆ Rådet 

  Peter  KMEC Nationale parlamenter 

  Antonis KOURRAS Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Regina LAUCYTE  EU-borgerpaneler 

  Kieran MCCARTHY Regionsudvalget 

  Nora MEBAREK Europa-Parlamentet 

  Dace MELBĀRDE Europa-Parlamentet 

  Jean Claude  MICALLEF Nationale parlamenter 

  Baiba  MILTOVICA  
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Vidmantas MITKUS Nationale borgerpaneler/arrangementer 

  Victor NEGRESCU Europa-Parlamentet 

  Elyes OUERGHI  EU-borgerpaneler 

  George  PAPANDREOU Nationale parlamenter 
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  Igors  PIMENOVS Nationale parlamenter 

   Anne PRÉDOUR Rådet 

   Janinie REINARTZ Rådet 

  Paul  RUBIG 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 

  Piero SAVARIS  EU-borgerpaneler 

  Axel  SCHÄFER Nationale parlamenter 

  Michaela SOJDROVA Europa-Parlamentet 

  Guy VERHOFSTADT Europa-Parlamentet 

  Isabel WISELER-LIMA Europa-Parlamentet 

  Salima YENBOU Europa-Parlamentet 

  Marina ZELENETSKA  EU-borgerpaneler 

 


