
 

 

 
KORTFATTET REFERAT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM UDDANNELSE, KULTUR, UNGDOM OG SPORT 

Under forsæde af Silja Markkula, formand for Det Europæiske Ungdomsforum 

Torsdag den 7. april 2022, kl. 18.00-20.00 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 
Mødet fandt sted i hybridformat og blev webstreamet (optagelse tilgængelig her). Efter at have budt 
deltagerne velkommen forklarede formanden, at mødet ville fokusere på reviderede udkast til forslag, som 
var blevet udarbejdet på grundlag af drøftelser i arbejdsgruppen. Hun tilføjede, at der var taget hensyn til 
anbefalingerne fra det italienske nationale borgerpanel i dokumentet, navnlig i klynge 1 og 3. 
 
2. Indlæg ved talsmanden 
 
Talsmanden for arbejdsgruppen gav udtryk for sin generelle støtte til udkastene til forslag og forklarede de 
ændringer, der var foretaget, og som især ville have betydning for deltagerne i EU-borgerpanelet. Hun 
påpegede, at ændringer ikke burde føre til, at man bevægede sig for langt væk fra borgerpanelets 
anbefalinger, f.eks. med hensyn til forbuddet mod ulønnede praktikophold eller minimumsalderen for 
stemmeret.  
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af udkastene til forslag med henblik på forelæggelse af dem på 
plenarforsamlingen den 8. april 
 
Formanden erklærede, at sport efter flere anmodninger på det foregående møde skulle være en klynge i sig 
selv. Hun foreslog at tage en klynge ad gangen og først forklare ændringerne og derefter give deltagerne 
ordet til yderligere bemærkninger. Under debatten tog Signe Ratso ordet på vegne af Kommissionen, 
navnlig for at henlede opmærksomheden på allerede iværksatte initiativer. Deltagerne gav for det meste 
udtryk for deres støtte til udkastene til forslag og fremsatte følgende supplerende bemærkninger: 
 
Med hensyn til klyngen om uddannelse:  

- I målet kunne der tilføjes en henvisning til betydningen af livslang læring i landdistrikterne. 
- Med hensyn til koordineringen af uddannelsesprogrammer burde der medtages en ramme for 

delte kompetencer (navnlig inden for undervisning i folkeoplysning), som skulle tage hensyn til alle 
forvaltningsniveauer, der var involveret i uddannelsespolitikken (med hensyn til koordinering over 
for harmonisering burde den italienske udgave berigtiges). 

- Under foranstaltningen om fremtidssikret uddannelse og livslang læring omfattede de fremsatte 
idéer: fastlæggelse af gratis uddannelse på arbejdspladsen, ændring af STEM-fagene til STEAM, så 
de kom til at omfatte humaniora, og sammenlægning af iværksætterånd og økonomiske 
færdigheder i et underpunkt. En deltager foreslog at nævne "miljømæssig bæredygtighed" og 



 

 

præcisere, at "igangværende programmer burde styrkes" for at være i overensstemmelse med 
Kommissionens igangværende arbejde. 

- Med hensyn til uddannelse af lærere foreslog flere deltagere at tilføje en europæisk dimension ved 
at støtte deres mobilitet for at udveksle god praksis og give dem en stilling som mentorer for 
studerende. 

- Det blev foreslået at omformulere "effektivt bredbånd med god forbindelse" til "effektiv 
bredbåndsforbindelse". 

 
Med hensyn til klyngen om europæiske ungdomsspørgsmål: 

- Ungdomsorganisationernes rolle i forbindelse med EU-institutionerne og de nationale regeringer 
burde styrkes. 

- Medlemmerne af arbejdsgruppen støttede indførelsen af en "ungdomstest" som led i udførelsen af 
konsekvensanalysen forud for fremlæggelsen af lovgivningsforslag. 

- Med hensyn til unges deltagelse i politik bemærkede nogle deltagere, at der var tvivl om 
nedsættelsen af minimumsalderen for stemmeret, mens andre medlemmer udtalte sig for, idet de 
fokuserede på unges strafferetlige ansvar og beskatning, og glædede sig over den lette måde, 
hvorpå forslagets ordlyd var formuleret. 

- I forbindelse med observationsbesøg blev det foreslået at fjerne henvisningen til tilskud, som 
deltagerne opfattede som uklare, og tilføje muligheden af at blive iværksætter som en mulighed for 
karrierevejledning. 

- Med hensyn til den europæiske ungdomsgaranti burde den henvises til alle europæiske 
forvaltningsniveauer, der var involveret i dens gennemførelse. 

- Med hensyn til forbuddet mod ulønnede praktikophold og praktikopholds og jobs overholdelse af 
kvalitetsstandarder beskrev flere talere udtrykket "åbent arbejdsmarked" som uklart, og en 
deltager foreslog at omformulere det til "uden for rammerne af formel uddannelse". 

- Med hensyn til en rimelig levestandard fremgik det af flere bemærkninger, at sammenligningen 
med ældre aldersgrupper ikke var hensigtsmæssig og kunne skabe forvirring. 

- Endelig omfattede foranstaltningerne vedrørende hjerneflugt følgende idéer: opfordring til 
anvendelse af innovative skræddersyede politikker og EU-finansiering samt henvisning til 
underbefolkede områder, der er særligt berørt af problemet. 

 
Med hensyn til klyngen om kultur og udvekslinger fremlagde formanden de reviderede forslag og idéer, 
som deltagerne havde fremsat, herunder følgende: 

- Under emnet udveksling kunne nævnes et udvekslingsprogram for ældre borgere, da ældre borgere 
kunne spille en afgørende rolle i delingen af kulturarv, og åbningen af Erasmus for lokale og 
regionale repræsentanter. 

- Overordnet set blev sætningen om fremme af engelsk anset for at være tilstrækkeligt afbalanceret. 
Henvisningen til "nabolande" burde specificere "EU's nabolande". 

- Med hensyn til foranstaltningen om flersprogethed blev der anmodet om en henvisning til både 
rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og den europæiske pagt om regionale 
sprog eller mindretalssprog samt om at anvende et stærkere udtryk end "under hensyntagen til". 
Idéen om en særlig EU-institution til beskyttelse og fremme af mindretalssprog blev også fremsat. 

- Med hensyn til europæisk kulturarv blev der fremsat forslag om at tilføje en omtale af europæisk 
kultur og henvise til programmet for venskabsbyer. 

- Flere talere understregede betydningen af at vedtage en europæisk status for kunstnere. 
 



 

 

Med hensyn til sport præsenterede formanden den nye klynge. Flere talere mente, at den kunne udvides, 
og foreslog følgende idéer:  

- Under målet kunne formuleringen "sport befinder sig ved en skillevej" omformuleres for at nævne 
"sportens afgørende betydning for de europæiske samfund". 

- Det blev foreslået ikke at henvise til "elitesport", men til "professionel og kommerciel sport" i 
modsætning til folkesport og breddeidræt, som alle burde indgå i mobilitetsprogrammerne.  

- Endelig burde foranstaltningen vedrørende behovet for en forbedret fremvisning af europæisk 
identitet vedrøre visningen af EU-symboler generelt og ikke kun af flaget. 

 
4. Formandens afsluttende bemærkninger 
 
Formanden afsluttede mødet med at takke deltagerne for deres arbejde og erklære, at dette møde kunne 
være det sidste møde i arbejdsgruppen. Hun præciserede også, at der ikke ville være en ny version af 
forslag til plenarforsamlingen den følgende dag, da de ikke kunne oversættes i tide. Der ville dog blive taget 
hensyn til bidrag fra mødet under hendes bemærkninger som formand, og de ville blive taget i betragtning i 
forbindelse med de næste skridt. 
 


