
 

 

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

Posiedzeniu przewodniczyła Silja Markkula, przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży 

czwartek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 18.00–20.00 

 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 
Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane w internecie (nagranie dostępne tutaj). 
Po powitaniu uczestników przewodnicząca wyjaśniła, że spotkanie będzie poświęcone zmienionym 
projektom wniosków, które zostały przygotowane na podstawie dyskusji w grupie roboczej. Dodała, że 
zalecenia włoskiego krajowego panelu obywatelskiego zostały uwzględnione w dokumencie, zwłaszcza w 
grupach tematycznych 1 i 3. 
 
2. Wystąpienie rzecznik 
 
Rzecznik grupy roboczej wyraziła ogólne poparcie dla projektów wniosków i wyjaśniła wprowadzone 
zmiany, które byłyby szczególnie istotne dla uczestników europejskiego panelu obywatelskiego. Zwróciła 
uwagę, że zmiany nie powinny prowadzić do zbyt daleko idącego odejścia od zaleceń panelu 
obywatelskiego, na przykład w odniesieniu do zakazu bezpłatnych staży lub minimalnego wieku 
uprawniającego do głosowania.  
 
3. Prezentacja projektów wniosków i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia ich na posiedzeniu 
plenarnym 8 kwietnia 
 
Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z wielokrotnymi wnioskami zgłoszonymi na poprzednim 
posiedzeniu, sport powinien stanowić odrębną grupę tematyczną. Zaproponowała, aby omówić po kolei 
grupy tematyczne, wyjaśniając najpierw zmiany, a następnie dając uczestnikom głos w celu uzyskania 
dalszych komentarzy. W trakcie debaty głos zabrała Signe Ratso, która w imieniu Komisji Europejskiej 
zwróciła uwagę na już podjęte inicjatywy. Uczestnicy w większości wyrazili swoje poparcie dla projektów 
wniosków i zgłosili następujące dodatkowe uwagi: 
 
W odniesieniu do grupy tematycznej dotyczącej edukacji:  

- W ramach tego celu można dodać odniesienie do znaczenia uczenia się przez całe życie na 
obszarach wiejskich. 

- Jeśli chodzi o koordynację programów edukacyjnych, należy uwzględnić ramy kompetencji 
dzielonych (zwłaszcza w zakresie edukacji obywatelskiej), które uwzględniałyby wszystkie szczeble 
rządowe zaangażowane w politykę edukacyjną (co się tyczy punktu „Koordynacja kontra 
harmonizacja”, to należy skorygować wersję włoską). 



 

 

- W ramach działania dotyczącego edukacji dostosowanej do przyszłych wyzwań i uczenia się przez 
całe życie przedstawione pomysły obejmowały: określenie bezpłatnych szkoleń w miejscu pracy, 
przekształcenie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) w STEAM (nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) w celu uwzględnienia nauk 
humanistycznych oraz połączenie w jednym podpunkcie przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej. 
Jeden z uczestników zaproponował, by wspomnieć o „zrównoważeniu środowiskowym” i 
sprecyzować, że „należy wzmocnić bieżące programy w zakresie umiejętności korzystania z 
mediów”, aby zachować zgodność z obecnymi pracami Komisji. 

- Jeśli chodzi o szkolenie nauczycieli, kilku uczestników zasugerowało, by nadać mu wymiar 
europejski poprzez wspieranie ich mobilności w celu dzielenia się dobrymi praktykami, a także 
nadanie im roli mentorów dla uczniów. 

- Zaproponowano zmianę sformułowania „wydajne łącza szerokopasmowe z dobrą łącznością” na 
„wydajną łączność szerokopasmową”. 

 
W odniesieniu do grupy tematycznej dotyczącej kwestii młodzieży europejskiej: 

- W ramach tego celu należy wzmocnić rolę organizacji młodzieżowych w kontaktach z instytucjami 
UE i rządami krajowymi. 

- Członkowie grupy roboczej poparli wprowadzenie „testu młodzieżowego” jako elementu oceny 
skutków regulacji przed przedstawieniem wniosków legislacyjnych. 

- Jeśli chodzi o zaangażowanie młodzieży w politykę, niektórzy uczestnicy wyrazili wątpliwości co do 
obniżenia minimalnego wieku uprawniającego do głosowania, natomiast inni członkowie 
opowiedzieli się za tym rozwiązaniem, koncentrując się na odpowiedzialności karnej i podatkowej 
osób młodych oraz przyjmując z zadowoleniem uproszczone brzmienie wniosku. 

- Jeśli chodzi o wizyty obserwacyjne, zasugerowano usunięcie odniesienia do dotacji, ponieważ 
uczestnicy uznali je za niejasne, oraz uwzględnienie w poradnictwie zawodowym możliwości 
zostania przedsiębiorcą. 

- W odniesieniu do europejskiej gwarancji dla młodzieży należy odnieść się do wszystkich szczebli 
rządów europejskich zaangażowanych w jej wdrażanie. 

- Jeśli chodzi o zakaz odbywania bezpłatnych staży oraz o zgodność staży i miejsc pracy ze 
standardami jakości, kilku mówców uznało sformułowanie „otwarty rynek pracy” za niejasne, a 
jeden z uczestników zaproponował, by zmienić je na „poza edukacją formalną”. 

- Co się tyczy odpowiedniego poziomu życia, w kilku komentarzach sugerowano, że porównanie do 
starszych grup wiekowych nie jest właściwe i może powodować pewne nieporozumienia. 

- Ponadto w ramach działania dotyczącego drenażu mózgów pomysły obejmowały: wezwanie do 
stosowania innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb strategii politycznych i funduszy UE, a także 
zwrócenie uwagi na obszary słabo zaludnione, które są szczególnie narażone na występowanie tego 
problemu. 

 
Jeśli chodzi o grupę tematyczną dotyczącą kultury i wymiany, przewodnicząca przedstawiła zmienione 
wnioski i pomysły zgłoszone przez uczestników: 

- W odniesieniu do kwestii wymian można wspomnieć o programie wymiany dla starszych obywateli, 
ponieważ seniorzy mogą odegrać kluczową rolę w dzieleniu się dziedzictwem, a także o otwarciu 
programu Erasmus na przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. 

- Ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że propozycja promowania języka angielskiego jest wystarczająco 
wyważona; odniesienie do „krajów sąsiadujących” powinno określać „kraje sąsiadujące z UE”. 

- Jeśli chodzi o działanie dotyczące wielojęzyczności, poproszono o odwołanie się zarówno do 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, jak i do Europejskiej karty języków 



 

 

regionalnych lub mniejszościowych, a także o użycie sformułowania mocniejszego niż „przyjmuje do 
wiadomości”. Zaproponowano również utworzenie specjalnej instytucji UE zajmującej się ochroną i 
promocją języków mniejszościowych. 

- Jeśli chodzi o europejskie dziedzictwo kulturowe, pojawiły się sugestie, by dodać wzmiankę o 
kulturze europejskiej i nawiązać do programu miast partnerskich. 

- Kilku mówców podkreśliło znaczenie przyjęcia europejskiego statusu artysty. 
 
W odniesieniu do sportu przewodnicząca przedstawiła nową grupę tematyczną. Kilku mówców uznało, że 
można ją rozszerzyć i zaproponowało następujące pomysły:  

- w ramach tego celu sformułowanie „sport znajduje się na styku wielu obszarów” można by 
przeformułować, aby wspomnieć o „kluczowym znaczeniu sportu dla społeczeństw europejskich”. 

- Zasugerowano, aby nie mówić o „sporcie wyczynowym”, lecz o „sporcie zawodowym i 
komercyjnym”, w przeciwieństwie do sportów tradycyjnych i sportów masowych, które wszystkie 
powinny być uwzględnione w programach mobilności.  

- Wreszcie, działanie dotyczące potrzeby lepszego eksponowania tożsamości europejskiej powinno 
dotyczyć ogólnego eksponowania symboli UE, a nie tylko flagi. 

 
 
 
4. Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca podziękowała uczestnikom za ich pracę i oświadczyła, że to 
posiedzenie będzie być może ostatnim posiedzeniem grupy roboczej. Zaznaczyła również, że nie będzie 
nowej wersji wniosków na posiedzenie plenarne następnego dnia, ponieważ nie udało się ich przetłumaczyć 
na czas. Jednak uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia zostaną uwzględnione podczas jej wystąpień jako 
przewodniczącej i zostaną przekazane do dalszych działań. 


