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SKRÓCONY PROTOKÓŁ POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY, MŁODZIEŻY I SPORTU 

Spotkaniu przewodniczyła Silja Markkula, przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży 

Piątek, 21 stycznia 2022 r., godz. 10:00–12:00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą  

Przewodnicząca powitała uczestników spotkania, które odbywało się w formacie hybrydowym, i 
zapowiedziała transmisję obrad grupy roboczej w internecie (nagranie dostępne tutaj).  
 
Omówiła stan prac 1. europejskiego panelu obywatelskiego, którego tematem były „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”, oraz 
wyjaśniła, że ze względu na sytuację związaną z pandemią trzecią sesję panelu przełożono na 25–27 lutego i 
że w związku z tym nie ma jeszcze zaleceń do omówienia. Debata miała się zatem opierać na wkładach 
wniesionych na wielojęzyczną platformę cyfrową oraz wcześniejszych dyskusjach w tej grupie roboczej.  
 
2. Sprawozdania z przebiegu dyskusji w ramach 1. europejskiego panelu obywatelskiego oraz krajowych 

paneli obywatelskich związanych z Grupą Roboczą ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu 

Przewodnicząca przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu grupy roboczej przedstawiciele europejskiego 
panelu obywatelskiego przedstawili przegląd swoich dotychczasowych dyskusji. Ponadto w kontekście 
krajowych paneli obywatelskich omówiono pomysły dotyczące edukacji, kultury, młodzieży i sportu. 
Zalecenia europejskich i krajowych paneli obywatelskich zostaną przedstawione w marcu na sesji plenarnej i 
na forum grupy roboczej. 
 
3. Prezentacja przewodniczącej na temat bieżącej wymiany opinii na wielojęzycznej platformie cyfrowej 

oraz dyskusja tematyczna 

Debata toczyła się wokół czterech tematów: edukacja, sport, młodzież i kultura. Przewodnicząca 

podsumowała wkład zgromadzony za pośrednictwem platformy oraz wcześniejsze dyskusje, a następnie 

zwróciła się do członków grupy roboczej z pytaniem, jakie inne konkretne propozycje – w oparciu o wkład 

wniesiony na platformę – mogłyby zostać przedstawione i jak można wykorzystać dotychczasowe prace 

grupy.  

 

3.1   Edukacja 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory poruszono następujące tematy główne: zapewnienie równego 

dostępu do edukacji, zwłaszcza w kontekście pandemii; wspieranie tożsamości europejskiej poprzez wspólne 

programy nauczania lub wspólny podręcznik do historii; zwalczanie rasizmu i nietolerancji poprzez edukację; 

promowanie przyszłościowej edukacji obejmującej problematykę klimatu, cyfryzacji i umiejętności miękkich; 

rozwijanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi, aby lepiej odpowiadać na 

potrzeby rynku; poprawa dostępu do programów na rzecz mobilności (Erasmus+) oraz ich widoczności, a 

także poprawa w kwestii uznawania praktyk zawodowych. Debata koncentrowała się na następujących 

tematach:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- dostęp do wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie na obszarach oddalonych lub 

wiejskich, ale także dla grup zmarginalizowanych. Pojawiły się apele o stworzenie solidnej 

infrastruktury cyfrowej w całej UE oraz opracowanie zasobów internetowych i nauczania online, w 

tym platform dydaktycznych, w celu pomocy uczniom i nauczycielom. Poruszono kwestię koncepcji 

wspólnych europejskich ram odniesienia dla wysokiej jakości edukacji,   

- w toku kilku wystąpień poruszono również kwestię edukacji dostosowanej do przyszłych wyzwań, tj. 

przekazywania dzieciom wiedzy z zakresu umiejętności miękkich, relacji interpersonalnych i 

umiejętności komunikacyjnych, zagadnień związanych ze zdrowiem i środowiskiem, ale również 

zmiany kwalifikacji dorosłych, którzy muszą zmienić pracę. Pojawiły się apele o szkolenie nauczycieli 

w celu podniesienia poziomu ofert edukacyjnych, a także zapewnienia dostępności aktualnych 

podręczników, w tym za pośrednictwem platformy internetowej. Jedną z sugestii było zaoferowanie 

każdej młodej osobie pakietu gwarantowanych umiejętności uznawanych w całej UE,  

- zaproponowano opracowanie konkretnego planu wdrażania europejskiego obszaru edukacji do 2025 

r.,  

- podniesiono kwestię zachęcania do mobilności nauczycieli i urzędników/polityków szczebla lokalnego 

oraz rozwijania programu Erasmus+ przez kształcenie hybrydowe i internetowe. Wyrażono obawy 

dotyczące drenażu mózgów ze względu na ograniczenia ekonomiczne lub jako efektu ubocznego 

mobilności,  

- pojawiły się apele o stworzenie szerokiego modułu lub programu nauczania w szkołach o Europie 

(obejmującego historię, kulturę, wartości i sprawy bieżące) lub – jako bardziej ograniczonego 

rozwiązania – wspólnego wątku dotyczącego historii UE i funkcjonowania jej instytucji, aby wspierać 

wspólną tożsamość europejską,  

- pojawiły się pomysły, aby walczyć z rasizmem i nietolerancją poprzez wprowadzenie do szkół zajęć z 

etyki, w miarę możliwości – obowiązkowych, obejmujących zagadnienia takie jak równość płci, 

orientacja seksualna i społeczeństwo integracyjne, 

- Podkreślono potrzebę większego wzajemnego uznawania stopni naukowych i przygotowania 
zawodowego, w tym w odniesieniu do osób ze środowisk migracyjnych i uchodźczych.  

- Zwrócono uwagę na promowanie języków mniejszościowych dzięki możliwościom edukacyjnym 
omawianym wcześniej w kontekście kultury. 

 
3.2   Sport 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory poruszono następujące tematy główne: niezdrowy styl życia; 

potrzeba bardziej zintegrowanej polityki w dziedzinie sportu i zdrowia na szczeblu europejskim; promowanie 

tożsamości europejskiej poprzez zespoły UE i markę UE; potrzebę intensywniejszego podnoszenia 

świadomości, np. poprzez Europejski Tydzień Sportu; propagowanie wiedzy o sporcie tradycyjnym. W 

debacie zwrócono szczególną uwagę na następujące kwestie:  

- konieczność zapewnienia lepszej infrastruktury i finansowania sportów masowych, a nie tylko „sportu 
elitarnego”, a także wspierania lokalnych klubów sportowych i zapewnienia edukacji w dziedzinie 
sportu i zdrowego stylu życia, w szczególności w odniesieniu do młodszych dzieci. W tym samym 
kontekście wspomniano o zapotrzebowaniu na większą liczbę nauczycieli wychowania fizycznego, jak 
również o znaczeniu partnerskiego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk między 
przedstawicielami organizacji sportowych, 

- stworzenie wspólnej polityki sportowej na szczeblu UE obejmującej sport rekreacyjny i sport 
zawodowy oraz gwarantującej wszystkim dzieciom dostęp do sportu, również w ramach realizacji 
gwarancji dla dzieci, 

- pojawił się pomysł wykorzystania Europejskiego Tygodnia Sportu i imprez organizowanych w całej UE 
do promocji sportów lokalnych i tradycyjnych,  

- niektóre wypowiedzi koncentrowały się na wkładzie sportu w promowanie społeczeństwa 
włączającego (w tym równego traktowania kobiet i mężczyzn),  

- ponownie wspomniano o pomyśle wykorzystania drużyn UE i flagi UE na międzynarodowych 
konkursach, aby wspierać tożsamość europejską. 
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3.3   Młodzież 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory poruszono następujące tematy główne: sposób na 

rozwiązanie problemu bezrobocia młodzieży i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy, z 

uwzględnieniem zakazu bezpłatnych staży; większe zaangażowanie młodych ludzi w proces decyzyjny oraz 

obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16. roku życia; włączenie młodzieży do głównego nurtu 

różnych obszarów polityki UE; zwiększenie i rozszerzenie mobilności za pośrednictwem programu Erasmus+. 

Podczas debaty członkowie grupy roboczej zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie: 

- troska, z jaką podchodzą do kwestii zapewnienia młodym ludziom dostępu do rynku pracy i wysokiej 
jakości miejsc pracy. Konkretne pomysły, o których wspomniano, obejmowały zakazanie bezpłatnych 
staży za pomocą instrumentu prawnego na szczeblu europejskim, wykluczenie dyskryminujących 
praktyk płacowych, takich jak minimalne płace dla młodzieży, lub rozważenie pozytywnej 
dyskryminacji na korzyść młodych ludzi, a także łączenie edukacji z praktyczną pracą w 
przedsiębiorstwach,  

- pomysł stworzenia platformy młodzieżowej w celu zaoferowania młodym ludziom lepszych wskazówek 
poprzez umożliwienie im wymiany pomysłów, zbadania możliwości studiowania, pracy i stażu, a także 
lepszego zrozumienia potrzeb przedsiębiorstw,  

- propozycję opracowania mechanizmu finansowania projektów w dziedzinie przedsiębiorczości 
młodzieży w celu stworzenia miliona przedsiębiorstw typu start-up w ciągu 10 lat zgodnie ze stosowną 
koncepcją zamieszczoną na wielojęzycznej platformie cyfrowej,  

- znaczenie wdrożenia i wzmocnienia gwarancji dla młodzieży we wszystkich państwach członkowskich 
i zajęcia się problemami młodych ludzi w kontekście pandemii, a także zwiększenia wsparcia 
udzielanego osobom pracującym z młodzieżą i organizacjom młodzieżowym, w tym za pośrednictwem 
finansowania i  propozycji stworzenia wspólnych ram odniesienia na szczeblu UE, aby wspierać 
młodych pracowników.            

- Poruszono również kwestię lepszego uznawania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.  
- Należy zapewnić młodym ludziom dostęp do ochrony socjalnej i zająć się kwestią mieszkalnictwa, w 

tym w drodze finansowania ze środków UE,  
- Większe zaangażowanie młodych ludzi w proces podejmowania decyzji oraz opracowywanie i 

wdrażanie polityki UE, wykraczające poza „kwestie młodzieży” i czas trwania konferencji. Pomysł 
przyznania prawa do głosowania od 16. roku życia po raz kolejny wywołał sprzeczne opinie. 
Zasugerowano, że takie prawo powinno iść w parze z edukacją obywatelską i wspólnym europejskim 
programem nauczania, 

- ponownie podniesiono kwestię utworzenia europejskiej służby obywatelskiej jako środka 
wzmacniającego solidarność. 
 

3.4   Kultura 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory poruszono następujące tematy główne: sposoby promowania 

tożsamości europejskiej, np. poprzez organizację wydarzeń międzynarodowych i promocję europejskiego 

dziedzictwa oraz wymianę kulturalną; ochrona mniejszości (języków i kultur); potrzeba ochrony socjalnej 

artystów i ich statusu osób chronionych; rola kultury w walce z rasizmem i nietolerancją. Pojawiła się również 

koncepcja „komisarza ds. kultury”. W toku debaty dodano lub ponownie omówiono następujące punkty:  

- promowanie włączenia społecznego oraz walki z rasizmem i nietolerancją poprzez kulturę, na przykład 
przez zmniejszanie barier w uczestnictwie oraz wspieranie projektów i organizacji pozarządowych 
realizujących te cele,  

- stworzenie specjalnego funduszu wspierającego dziedzictwo kulturowe, który łączyłby różne źródła 
finansowania na poziomie UE oraz promował dziedzictwo kulturowe za pomocą środków cyfrowych, 

- duże zainteresowanie inicjatywą europejskiego Bauhausu i potrzeba dalszego jej promowania w 
regionach europejskich,  
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- pomysł europejskiej „przepustki kulturowej” wykraczającej poza bezpłatne bilety kolejowe w ramach 
DiscoverEU, mającej zachęcić młodych ludzi do odkrywania Europy pod kątem kulturalnym. 
Przedstawiono także pomysł dotyczący książek promujących tożsamość europejską, 

- ponownie wspomniano o problemie ochrony języków mniejszości i zaproponowano wprowadzenie 
„całościowej polityki wielojęzyczności” finansowanej przez UE, zapewniającej możliwość uczenia się i 
nauczania dzieci w językach mniejszości oraz zapewniającej finansowanie treści wielojęzycznych i 
rekrutację nauczycieli. W tym kontekście pojawiły się również apele o zagwarantowanie wdrożenia 
Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz zachęcenie państw 
członkowskich do podpisania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych,  

- po raz kolejny przedstawiono pomysły dotyczące stworzenia europejskiego statutu dla artystów i 
wspierania ich mobilności.  
 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

W swoich uwagach końcowych przewodnicząca zwróciła uwagę na podobieństwa pomysłów zgłaszanych 

podczas posiedzeń grupy roboczej, uznając, że jest to dobre miejsce do rozpoczęcia przez grupę roboczą 

dyskusji na temat zaleceń obywateli. Podsumowała główne punkty debaty i zaznaczyła, że dalsze prace będą 

organizowane na podstawie zaleceń paneli obywatelskich.  

 

Załącznik: lista członków grupy roboczej  

 

Przewodnicząca Silja Markkula Europejskie Forum Młodzieży 

    

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        

p. Greta Karoline ADAMEK  Europejskie panele obywatelskie 

p. Christine ANDERSON Parlament Europejski 

p. Tiago ANTUNES Rada 

p. Hugues  BAYET Parlamenty narodowe 

p. Matteo Luigi  BIANCHI Parlamenty narodowe 

p. Emil   BOC Przedstawiciele lokalni/regionalni 

p.  Fabíola  CARDOSO Parlamenty narodowe 

p.  Paula CARVALHO Rada 

p. Lefteris CHRISTOFOROU Parlament Europejski 

p.  Gabriela  CRETU Parlamenty narodowe 

p. François DECOSTER  Komitet Regionów 

p. Daniela DUMITRU  Europejskie panele obywatelskie 

p. Laurence FARRENG Parlament Europejski 

p. Kinga GAL Parlament Europejski 

p.  Josune  GOROSPE Parlamenty narodowe 

p. Enzo GORZA Europejskie panele obywatelskie 

p. Alicia HOMS GINEL Parlament Europejski 

p. Zuzana HOZLÁROVÁ 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p.  Tea JARC Partnerzy społeczni 

p.  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamenty narodowe 

p.  Željka  JOSIĆ Rada 

p. Peter  KMEC Parlamenty narodowe 
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p. Antonis KOURRAS 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Regina LAUCYTE  Europejskie panele obywatelskie 

p. Silja MARKKULA Europejskie Forum Młodzieży 

p. Kieran MCCARTHY Komitet Regionów 

p. Nora MEBAREK Parlament Europejski 

p. Dace MELBĀRDE Parlament Europejski 

p. Jean Claude  MICALLEF Parlamenty narodowe 

p. Baiba  MILTOVICA  
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Vidmantas MITKUS 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Pascual NAVARRO Rada Unii Europejskiej 

p. Victor NEGRESCU Parlament Europejski 

p. Aoife O’LEARY Europejskie panele obywatelskie 

p. Elyes OUERGHI  Europejskie panele obywatelskie 

p. George  PAPANDREOU Parlamenty narodowe 

p. Luc PAQUE Rada 

p. Igors  PIMENOVS Parlamenty narodowe 

p.  Anne PRÉDOUR Rada 

p. Paul  RUBIG 
Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny 

p. Piero SAVARIS  Europejskie panele obywatelskie 

p. David SMOLJAK Parlamenty narodowe 

p. Michaela SOJDROVA Parlament Europejski 

p. Guy VERHOFSTADT Parlament Europejski 

p. Isabel WISELER-LIMA Parlament Europejski 

p. Salima YENBOU Parlament Europejski 

p. Marina ZELENETSKA  Europejskie panele obywatelskie 

 


