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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό  
Υπό την προεδρία της Silja Markkula, Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

22 Οκτωβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υβριδική 
μορφή. Η πρόεδρος Silja Markkula καλωσορίζει τα μέλη και εξηγεί ότι στόχος της συνεδρίασης είναι 
να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους και να πραγματοποιήσουν μια πρώτη 
συζήτηση σχετικά με αναδυόμενα θέματα και ιδέες που προέρχονται από τις ομάδες πολιτών και 
την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Προβαίνει σε επισκόπηση των συνεισφορών που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής υπό τον τίτλο «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» στην 
ψηφιακή πλατφόρμα, οι οποίες καλύπτουν τα θέματα της ανεργίας των νέων, της κοινής 
ταυτότητας της ΕΕ, της διαχρονικής εκπαίδευσης, της κινητικότητας εντός της ΕΕ και της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς. Αναφέρει επίσης τα σχετικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 
Νεολαία, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν παρόμοια θέματα.   
 
Αναφερόμενη στη μελλοντική διαδικασία, η πρόεδρος επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας θα 
εργαστεί με συναίνεση. Σημειώνει επίσης ότι, λόγω του διατομεακού χαρακτήρα ορισμένων από 
τους καλυπτόμενους τομείς, όπως η νεολαία, θα υπάρξουν ορισμένες αλληλεπικαλύψεις με τις 
εργασίες άλλων ομάδων εργασίας. Στη συνέχεια, η πρόεδρος δίνει τον λόγο σε όλα τα μέλη, αρχής 
γενομένης από τους εκπροσώπους των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών.  
 

2. Συζήτηση  
 
Οι εκπρόσωποι της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
προβαίνουν σε επισκόπηση των σχετικών θεμάτων που τέθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Σεπτεμβρίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η 
εκπαίδευση και η κινητικότητα των νέων, η ανεργία των νέων, ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 
στους νέους, η εκμάθηση γλωσσών και ο ρόλος των ευρωπαϊκών συμβόλων. 
 
Τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συνεισφορών των πολιτών και 
περιγράφουν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές εργασίες. Πολλές παρεμβάσεις 
επικεντρώνονται στη νεολαία και την εκπαίδευση. Ειδικότερα, εγείρονται τα ακόλουθα σημεία: 

  

 Αρκετοί ομιλητές τονίζουν ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων μετά 
την κρίση της νόσου COVID-19 και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας. 

 Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και δίκαιης 
αμοιβής για τους νέους, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη 
αμειβόμενων πρακτικών ασκήσεων. 

 Αναφέρεται ο σημαντικός κοινωνικός και ψυχολογικός αντίκτυπος της κρίσης της νόσου 
COVID-19 στους νέους και στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. 
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 Ορισμένοι ομιλητές επικεντρώνονται στην κινητικότητα εντός της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων πτυχών βιωσιμότητας και πιθανών περαιτέρω μέτρων για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών.  

 Διατυπώνονται εκκλήσεις για βελτίωση της αγωγής του πολίτη σχετικά με την ΕΕ στα 
σχολεία, καθώς και ορισμένες προτάσεις για τη δημιουργία κοινού προγράμματος ή κοινού 
βιβλίου ιστορίας με στόχο την προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

 Τονίζεται επίσης η σημασία της παιδείας και του πολιτισμού για την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. 

 Ορισμένα μέλη προτείνουν να μειωθεί η εκλογική ενηλικιότητα στα 16 έτη, ενώ άλλα 
θεωρούν ότι δεν υπάρχει συναίνεση για το θέμα αυτό.  

 Η γλωσσική πολυμορφία και η προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων αναφέρονται ως 
βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

 Συζητούνται επίσης θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και την προώθηση υγιεινών τρόπων 
ζωής, καθώς και ο ρόλος των διεθνών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στην 
ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
 

Στις παρεμβάσεις τους, ορισμένοι ομιλητές τονίζουν τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 
στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού και ζητούν να 
συνεχιστούν οι εργασίες σε αυτή τη βάση. Άλλα μέλη επισημαίνουν τις περιορισμένες αρμοδιότητες 
της ΕΕ στους τομείς που καλύπτει η ομάδα εργασίας. Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για την 
ενσωμάτωση της νεολαίας στις πολιτικές της ΕΕ, δεδομένων των δεσμών του τομέα αυτού με άλλους 
τομείς πολιτικής.  
 
Οι παρεμβάσεις καλύπτουν επίσης τη διοργάνωση συζητήσεων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας. 
Αρκετά μέλη ζητούν καλύτερη διάρθρωση της συζήτησης, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα εργασίας 
σε υποομάδες, εκτός από την ολομέλεια, σε μελλοντικές συνεδριάσεις. Υπογραμμίζεται επίσης η 
ανάγκη να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις ως συμβολή στην Ολομέλεια. 
 

3. Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος συνοψίζει τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση και τονίζει 
τον πλούτο των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν στην Ολομέλεια. Σημειώνει επίσης την 
επιθυμία των μελών να χρησιμοποιούν και άλλες μορφές εκτός από την ολομέλεια προκειμένου να 
εμβαθύνουν τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, και εκφράζει την πρόθεσή της 
να επανέλθει στο θέμα αυτό.  
 
Τα μέλη ενημερώνονται ότι οι συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών θα είναι διαθέσιμες έως 
την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας τον Δεκέμβριο και ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει 
να βασίσει τις εργασίες της σε αυτές. Η πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι η πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη για την υποβολή προτάσεων και τη συζήτηση συγκεκριμένων 
ιδεών καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό 
 

Πρόεδρος:  Silja MARKKULA 
(Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Νεολαίας) 

 
 

Προσφώνηση Όνομα Επώνυμο Τμήμα 

        

κα Greta Karoline ADAMEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Christine ANDERSON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Tiago ANTUNES Συμβούλιο 

κ. Hugues  BAYET Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Mikuláš  BEK Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Matteo Luigi  BIANCHI Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Emil   BOC Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κα  Fabíola  CARDOSO Εθνικά κοινοβούλια 

κα  Paula CARVALHO Συμβούλιο 

κ. Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα  Gabriela  CRETU Εθνικά κοινοβούλια 

κ. François DECOSTER  Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Daniela DUMITRU  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Laurence FARRENG Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Kinga GAL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Συμβούλιο 

κα  Josune  GOROSPE Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Enzo GORZA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Alicia HOMS GINEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Zuzana HOZLÁROVÁ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα  Tea JARC Κοινωνικοί εταίροι 

κα  Danuta  JAZŁOWIECKA Εθνικά κοινοβούλια 

κα  Željka  JOSIĆ Συμβούλιο 

κ. Peter  KMEC Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Antonis KOURRAS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Regina LAUCYTE  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Kieran MCCARTHY Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Nora MEBAREK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Dace MELBĀRDE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Jean Claude  MICALLEF Εθνικά κοινοβούλια 

κα Baiba  MILTOVICA  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κ. Vidmantas MITKUS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Victor NEGRESCU Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Elyes OUERGHI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
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κ. Γεώργιος  ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Igors  PIMENOVS Εθνικά κοινοβούλια 

κα  Anne PRÉDOUR Συμβούλιο 

κα  Janinie REINARTZ Συμβούλιο 

κ. Paul  RUBIG 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

κ. Piero SAVARIS  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά κοινοβούλια 

κα Michaela SOJDROVA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Guy VERHOFSTADT Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Isabel WISELER-LIMA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Salima YENBOU Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Marina ZELENETSKA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

 

 


