
 

 

 
BEKNOPT VERSLAG VAN DE WERKGROEP ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGDZAKEN EN SPORT 

Onder voorzitterschap van Silja Markkula, voorzitter van het Europees Jeugdforum 

Donderdag 7 april 2022, 18.00 - 20.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 
De vergadering vindt in hybride vorm plaats en kan via webstreaming worden gevolgd (opname hier 
beschikbaar). De voorzitter heet de deelnemers welkom en legt uit dat de vergadering bedoeld is om de 
herziene ontwerpvoorstellen te bespreken die op basis van de discussies in de werkgroep zijn opgesteld. Zij 
voegt daaraan toe dat de aanbevelingen van het nationale burgerpanel van Italië in het document in 
aanmerking zijn genomen, te weten in de clusters 1 en 3. 
 
2. Bijdrage van de woordvoerder 
 
De woordvoerder van de werkgroep spreekt haar algemene steun uit voor de ontwerpvoorstellen en licht 
de wijzigingen toe die met name van belang zijn voor het Europees burgerpanel. Zij wijst er voorts op dat 
wijzigingen er niet toe mogen leiden dat te ver wordt afgedwaald van de aanbevelingen van het 
burgerpanel, bijvoorbeeld wat betreft de afschaffing van onbetaalde stages of de minimumleeftijd van 
stemgerechtigden. 
 
3. Presentatie en bespreking van de ontwerpvoorstellen met het oog op de voorlegging ervan tijdens de 
plenaire vergadering van 8 april 
 
De voorzitter deelt mee dat op grond van de verscheidene verzoeken die tijdens de vorige vergadering zijn 
gedaan, besloten is sport in een apart cluster onder te brengen. Zij stelt voor de clusters een voor een te 
bespreken door eerst de wijzigingen toe te lichten en vervolgens het woord te geven aan de deelnemers 
voor eventuele opmerkingen. Tijdens het debat neemt Signe Ratso namens de Europese Commissie het 
woord, met name om aandacht te vragen voor reeds lopende initiatieven. De deelnemers geven aan in het 
algemeen achter de ontwerpvoorstellen te staan en maken de volgende aanvullende opmerkingen: 
 
Met betrekking tot het cluster voor onderwijs: 

- In het doel kan worden verwezen naar het belang van een leven lang leren in plattelandsgebieden. 
- Aan de maatregel inzake de coördinatie van onderwijsprogramma’s moet een kader van gedeelde 

bevoegdheden (in het bijzonder op het gebied van maatschappelijke vorming) worden toegevoegd, 
waarin rekening wordt gehouden met alle bestuurslagen die bij het onderwijsbeleid betrokken zijn 
(wat de kwestie van coördinatie ten opzichte van harmonisatie betreft, moet de Italiaanse versie 
worden gecorrigeerd). 



 

 

- In het kader van de maatregel inzake toekomstbestendig onderwijs en een leven lang leren worden 
onder meer de volgende ideeën geopperd: een specifieke verwijzing naar gratis opleiding op de 
werkplek, de verandering van STEM in STEAM om tevens te verwijzen naar geesteswetenschappen, 
en de samenvoeging van ondernemerschap en economische geletterdheid in een subpunt. Een van 
de deelnemers stelt voor “ecologische duurzaamheid” te noemen en te specificeren dat “lopende 
programma’s op het gebied van mediageletterdheid bevorderd moeten worden”, in 
overeenstemming met de huidige werkzaamheden van de Commissie. 

- Bij de bespreking van de maatregel inzake de opleiding van leerkrachten wordt door verscheidene 
deelnemers voorgesteld een Europese dimensie aan de maatregel toe te voegen door hun 
mobiliteit te ondersteunen en optimale werkmethoden uit te wisselen, en leerkrachten bovendien 
een mentorrol te laten spelen ten aanzien van leerlingen. 

- Voorts wordt voorgesteld “efficiënte breedband met een goede connectiviteit” te verwoorden als 
“efficiënte breedbandconnectiviteit”. 

 
Met betrekking tot het cluster voor Europese jongerenvraagstukken: 

- De rol die jongerenorganisaties spelen bij de EU-instellingen en nationale regeringen moet in het 
doel worden versterkt. 

- De leden van de werkgroep geven aan voorstander te zijn van de invoering van een zogenaamde 
“jongerentoets” als onderdeel van de effectbeoordeling die aan de voorlegging van 
wetgevingsvoorstellen voorafgaat. 

- Wat betreft de betrokkenheid van jongeren bij de politiek worden door een aantal deelnemers 
kanttekeningen gemaakt bij de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd. Andere deelnemers 
geven aan zich hier wel in te kunnen vinden en vestigen de aandacht op de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid en de belastingheffing van jongeren. Zij tonen zich verder ingenomen met de 
voorzichtige manier waarop het voorstel is verwoord. 

- Bij de bespreking van de maatregel inzake bezoeken om ervaringen op te doen, wordt voorgesteld 
de verwijzing naar subsidies, die volgens de deelnemers onduidelijk is, te schrappen en “een 
toekomst als ondernemer” toe te voegen als optie in het kader van loopbaanbegeleiding. 

- Voorts moet in de maatregel inzake de Europese jongerengarantie worden verwezen naar alle 
Europese bestuurslagen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan. 

- Met betrekking tot de afschaffing van onbetaalde stages en de kwestie van stages en banen die 
stroken met de kwaliteitsnormen, geeft een aantal sprekers aan de verwoording “open 
arbeidsmarkt” onduidelijk te vinden. Een van de deelnemers stelt voor deze te veranderen in 
“buiten het formele onderwijssysteem”. 

- Bij de bespreking van de maatregel inzake een redelijke levensstandaard merkt een aantal 
deelnemers op dat de vergelijking met oudere leeftijdsgroepen niet gepast is en voor verwarring 
zou kunnen zorgen. 

- In het kader van de maatregel inzake braindrain worden onder meer de volgende ideeën geopperd: 
het gebruik van innovatieve, op maat gesneden beleidsmaatregelen en EU-financiering, en een 
verwijzing naar onderbevolkte gebieden, die bijzonder gevoelig zijn voor dit verschijnsel. 

 
De voorzitter legt de herziene voorstellen voor met betrekking tot de cluster voor cultuur en uitwisselingen. 
De deelnemers maken daarover onder meer de volgende opmerkingen: 

- Bij de bespreking van het onderwerp uitwisselingen wordt voorgesteld een 
uitwisselingsprogramma voor ouderen tot stand te brengen, aangezien ouderen een wezenlijke rol 
kunnen spelen bij het delen van erfgoed. Daarnaast wordt voorgesteld Erasmus+ open te stellen 
voor lokale en regionale vertegenwoordigers. 



 

 

- De deelnemers zijn het er in het algemeen over eens dat de zin over de bevordering van het Engels 
evenwichtig genoeg is geformuleerd. De verwijzing naar “aangrenzende regio’s” moet echter 
worden veranderd in “aangrenzende EU-landen”. 

- Wat betreft meertaligheid wordt gevraagd zowel te verwijzen naar het Kaderverdrag inzake de 
bescherming van nationale minderheden als naar het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden, en “kennisnemen van” bovendien sterker te verwoorden. Voorts wordt het 
idee van de oprichting van een speciale EU-instelling voor de bescherming van minderheidstalen 
geopperd. 

- Bij de bespreking van de maatregel inzake Europees cultureel erfgoed wordt voorgesteld tevens te 
verwijzen naar Europese cultuur en programma’s voor stedenbanden. 

- Een aantal sprekers vestigt de aandacht op het belang van de invoering van een Europese status 
voor kunstenaars. 

 
De voorzitter legt voorts het nieuwe cluster voor sport voor. Verscheidene sprekers zijn van mening dat het 
cluster kan worden uitgebreid en doen in dit verband de volgende voorstellen:  

- In het doel wordt gezegd dat “[s]port [...] raakvlakken [heeft] met veel kwesties”. Daaraan kan 
worden toegevoegd dat sport een cruciale rol vervult binnen de Europese samenlevingen. 

- Er wordt bovendien voorgesteld niet te verwijzen naar “topsport” maar naar “topsport en 
professionele sport”, in tegenstelling tot volkssport en lokale sport, die allemaal in de 
mobiliteitsprogramma’s moeten worden opgenomen.  

- Ten slotte wordt gezegd dat niet alleen zichtbaarheid moet worden verleend aan de Europese 
identiteit door EU-vlaggen te tonen, maar ook door EU-symbolen in het algemeen te tonen. 

 
 
 
4. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter sluit de vergadering af. Zij bedankt daarbij de deelnemers voor de inspanningen die zij 
hebben geleverd en deelt mee dat dit waarschijnlijk de laatste vergadering van de werkgroep was. Zij wijst 
er voorts op dat er geen nieuwe versie van de voorstellen meer zal worden opgesteld, aangezien de 
plenaire vergadering de volgende dag al plaatsvindt en de voorstellen niet op tijd zouden kunnen worden 
vertaald. Eventuele bijdragen die tijdens de vergadering worden geleverd, zullen evenwel in aanmerking 
worden genomen in de opmerkingen van de voorzitter en in de volgende stappen worden meegenomen. 


