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”Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott” 
 

46. Förslag: Utbildning 

Mål: EU och dess medlemsstater bör sträva efter att senast 2025 inrätta ett inkluderande 
europeiskt område för utbildning inom vilket alla medborgare har lika tillgång till utbildning 
av god kvalitet och livslångt lärande, även på landsbygden och i avlägsna områden. I detta 
syfte bör Europeiska unionen och dess medlemsstater särskilt göra följande: 

Åtgärder: 

1. Samordna nivån på alla olika utbildningsprogram i EU med acceptans av det nationella, 
regionala och lokala innehållet och skapa närmare kopplingar mellan utbildningssystemen, 
bland annat genom att organisera likvärdighet mellan examensbevis173. En certifierad 
minimistandard för utbildning i kärnämnen bör antas med början i grundskolan174. Delade 
befogenheter på utbildningsområdet bör införas, åtminstone inom medborgarutbildning, 
och EU:s utövande av denna befogenhet ska inte leda till att medlemsstaterna hindras från 
att utöva sin. Yrkesexamina och yrkesutbildning bör valideras och ömsesidigt erkännas i alla 
EU:s medlemsstater175. EU bör också verka för erkännande av icke-formellt och informellt 
lärande176 och de ungdomsorganisationer som tillhandahåller det, samt av studieperioder 
utomlands. 

2. Utveckla framtidssäkrad utbildning och livslångt lärande i Europa – i enlighet med rätten till 
kostnadsfri utbildning på arbetsplatsen för alla – med fokus på följande ämnen: 

− Medborgarutbildning om demokratiska processer samt EU:s värderingar och 
Europas historia177.Detta bör utvecklas som en gemensam undervisningsmodul i alla 
medlemsstater. Den ekonomiska kompetensen bör också förbättras som en aspekt 
av en bättre förståelse för den europeiska integrationsprocessen178. 

− Digital kompetens179. 
− STEAM180.  

                                                           
173Den franska nationella medborgarpanelens ändring 6. 

174ECP 1, rekommendation nr 37. 

175ECP:s rekommendation nr 3. Den franska nationella medborgarpanelens ändring 6. 

176ECP 1, rekommendation nr 41. 

177Behandlas mer i detalj av arbetsgruppen för europeisk demokrati. Se ECP 2, 
rekommendation nr 24, den belgiska nationella medborgarpanelens rekommendationer nr 1.1, 
1.2 och 2.12 samt den italienska nationella panelens rekommendation om inkluderingspolitik.  

178 Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om inkluderingspolitik. 

179Behandlas mer i detalj av arbetsgruppen för digital omställning. Se ECP 1, rekommendation 
nr 8 och 34. 

180Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om att uppmuntra ungdomar 
att studera vetenskapliga ämnen. 
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− Entreprenörskap och forskning  
− Förbättra kritiskt tänkande. Mediekunnigheten bör förbättras för att säkerställa 

nätsäkerheten och ge medborgarna i varje medlemsstat möjlighet att självständigt 
bedöma om en uppgift är tillförlitlig eller inte, och identifiera falska nyheter, men 
samtidigt dra nytta av de möjligheter som internet erbjuder. Detta bör genomföras 
inom grundutbildningen som ett särskilt ämne och även erbjudas på andra offentliga 
platser för medborgare i alla åldrar, med vägledning av en EU-etablerad särskild 
organisation, och utnyttja bästa praxis i medlemsstaterna. EU bör se till att den 
särskilda finansieringen används av medlemsstaterna för de avsedda ändamålen181.  

− Integrera mjuka färdigheter i alla kurser i skolornas läroplaner. Med mjuka 
färdigheter avses följande: lyssna på varandra, uppmuntra dialog, uthållighet, 
förståelse, respekt och uppskattning för andra, kritiskt tänkande, självstudier, 
fortsatt nyfikenhet, vara resultatinriktad182. 

− Göra det möjligt för alla att lära sig mer om miljöhållbarhet  och dess koppling till 
hälsa. Biologisk mångfald bör vara ett obligatoriskt ämne i skolan. Denna utbildning 
bör inledas i skolan med särskilda ämnen som tar upp alla ekologiska frågor och 
omfatta studieresor för att visa relevanta verkliga exempel, som bör stödjas av ett 
finansieringsprogram183. 

− Bekämpning av mobbning och rasism. 
3. Stödja lärarutbildningen184, lära av bästa praxis och använda aktuella, innovativa och 

kreativa undervisningsmetoder, som återspeglar utvecklingen av undervisningsmetoder, 
inbegripet praktiska aktiviteter, där lektionerna också bygger på lärdomarna från covid-19-
pandemin och andra slags kriser, samt främja möjligheter till rörlighet185. 

4. Prioritera tillgång till hårdvara och effektiv bredbandsuppkoppling för att tillgodose alla 
barns och familjers  utbildningsbehov186. 

5. Inrätta en informationsplattform för ett EU-omfattande utbyte av kunskap och 
erfarenheter, samla information om gränsöverskridande utbildning i EU, lyfta fram exempel 
på bästa praxis och ge medborgarna möjlighet att lägga fram nya idéer för 
gränsöverskridande utbyte. Plattformen bör erbjuda undervisningsmaterial om 
klimatförändringar, hållbarhet, miljöfrågor och digitalisering och tillhandahålla information 

                                                           
181 ECP 1, rekommendationer nr 33 och 48. Behandlas också av arbetsgruppen för digital 
omställning. Se ECP 1, rekommendation nr 47 om sund användning av internet. 

182 ECP 1, rekommendation nr 5. 

183 ECP 1, rekommendation nr 15 och 18. 

184 Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om Europa i världen. 

185 ECP 1, rekommendation nr 18 och 41 och den italienska nationella medborgarpanelens 
rekommendation om investering i lärarutbildning. 

186 ECP 1, rekommendation nr 17, i sin helhet tilldelad arbetsgruppen för digitala frågor. 
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om befintliga specialiserade forum om viktiga ämnen187.Den skulle kunna göras tillgänglig 
tillsammans med ett finansieringsprogram för att stödja användningen och genomförandet 
av informationen på plattformen. 

 
47. Förslag: Europeiska ungdomsfrågor 

Mål: EU och dess medlemsstater måste fokusera på ungdomars specifika behov inom alla 
relevanta politikområden, inklusive EU:s regionalpolitik, för att erbjuda dem bästa möjliga 
förutsättningar för studier och arbete och för att starta ett självständigt liv, samtidigt som de 
engageras i det demokratiska livet och i de demokratiska beslutsprocesserna, även på 
europeisk nivå. Ungdomsorganisationer fyller en viktig funktion. För att uppnå detta mål 
föreslår vi följande: 

Åtgärder: 

1. Erbjuda ungdomar fler möjligheter och förespråka existerande program för deltagande och 
representation i de demokratiska processerna på alla nivåer, inbegripet genom att anordna 
medborgarpaneler även med barn (t.ex. 10–16 år) i skolor. Europeiska företrädare skulle 
kunna träffa skolbarn i deras skolor för att stärka medborgarnas närhet till och förståelse för 
Europa från tidig ålder188. För att all politik på EU-nivå ska ses ur ett ungdomsperspektiv bör 
ett”ungdomstest” utvecklas så att all ny lagstiftning och politik bedöms utifrån 
konsekvenserna för ungdomar, inbegripet samråd med ungdomar. 

2. Rösträtt i Europaparlamentsval från och med 16 års ålder bör diskuteras och övervägas, 
parallellt med en förbättrad medborgarutbildning och utbildning om EU. De nationella 
politiska partierna bör se till att yngre kandidater också förs upp på deras listor inför 
Europaparlamentsvalet189.     

3. För att bättre förbereda ungdomar för arbetslivet, ge högstadie- och gymnasieelever (från 
12 års ålder) möjlighet att genomföra högkvalitativa besök i både vinstdrivande och ideella 
organisationer, i nära samarbete mellan skolor, lokala myndigheter och berörda 
organisationer och företag190.Dessa besök bör ses som en del av en bredare 
yrkesvägledningsprocess inom den formella utbildningen för att ungdomar ska få en första 
kontakt med en professionell arbetsmiljö så att de kan få yrkesvägledning och/eller 
överväga att bli entreprenör. 

4. Mer betydande EU-finansiering inom ramen för NextGenerationEU bör också anslås till 
genomförandet av den förstärkta europeiska ungdomsgarantin, inbegripet större 

                                                           
187 ECP 1, rekommendation nr 15. Den tyska nationella medborgarpanelens rekommendation 
om en informationsplattform för ett EU-omfattande utbyte av kunskap och erfarenheter. 

188 Den belgiska nationella medborgarpanelens rekommendation 6. Den franska nationella 
medborgarpanelens ändring 7. 

189Vad gäller den andra meningen, den belgiska nationella medborgarpanelens 
rekommendation nr 7.2. 

190 ECP 1, rekommendation nr 4. 
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engagemang, bättre utåtriktad verksamhet, förbättringar av erbjudandets kvalitet samt 
finansiering och åtgärder från alla medlemsstaters sida och från berörda myndigheters 
relevanta nivåer. Med tanke på ungdomsorganisationernas sakkunskap om ungdomars 
behov bör de nationella regeringarna samarbeta i nära dialog med dessa organisationer för 
att garantin ska genomföras så effektivt som möjligt.  

5. Se till att ungdomars praktikplatser och jobb följer kvalitetsstandarder, bland annat när det 
gäller lön, med stopp för minimilöner för ungdomar och andra diskriminerande 
arbetsrättsliga bestämmelser som är specifika för ungdomar, samt förbud genom ett 
rättsligt instrument mot oavlönade praktikplatser på arbetsmarknaden och utanför formell 
utbildning191. 

6. Säkerställa en rimlig levnadsstandard för ungdomar, inbegripet tillgång till socialt skydd och 
bostäder. Ungdomar bör ha tillgång till socialt skydd på samma sätt som andra 
åldersgrupper. Tillgången till bostäder till rimliga priser för ungdomar, bland annat genom 
EU-finansiering, bör också underlättas192. 

7. Det krävs särskilda åtgärder, inbegripet genom EU-finansiering, för att undvika 
kompetensflykt från vissa regioner och länder inom EU på grund av otillräckliga möjligheter 
för ungdomar, samtidigt som Europa görs mer attraktivt för att behålla europeiska talanger 
och arbetskraft och bevara den territoriella sammanhållningen, särskilt i områden där 
förlusten av unga talanger är akut193. 

8. I händelse av en allvarlig kris (t.ex. hälsokris, krig) bör väl förberedda planer med 
detaljerade scenarier vara klara att införa på ett flexibelt sätt för att minimera 
konsekvenserna för ungdomar i deras studier, yrkesutbildning, övergång till 
arbetsmarknaden och psykiska välbefinnande194. 

 

48. Förslag: Kultur och utbyten 

Mål: För att främja en utbyteskultur och främja europeisk identitet och europeisk mångfald 
på olika områden bör medlemsstaterna, med stöd av Europeiska unionen:195 

Åtgärder: 
 
                                                           
191Förslag om att komplettera ECP 1,  rekommendation nr 1 och nr 30 som behandlats av 
arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning. 

192 Förslag om att komplettera rekommendation nr 25 från ECP 1 som behandlats av 
arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning. 

193ECP 4, rekommendation nr 28. Den nederländska nationella medborgarpanelens 
rekommendation nr 1 (”Vår vision av kultur, ungdom och idrott”). Den franska nationella 
medborgarpanelens ändring 6. 

194 ECP 1, rekommendation nr 6. 

195 Den nederländska nationella medborgarpanelens rekommendation nr 2 (”Vår vision av 
kultur, ungdom och idrott”). 
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1. Främja europeiska utbyten på olika områden, både fysiskt och digitalt, inbegripet 
utbildningsutbyten, partnersamverkan, resor och yrkesmässig rörlighet (inbegripet för 
lärare och lokalpolitiker). Sådana utbyten bör göras tillgängliga i alla medlemsstater för alla, 
oavsett ålder, utbildningsnivå, bakgrund och finansiella medel196. I detta övergripande syfte 
bör EU bland annat stärka befintliga utbytes- och rörlighetsprogram på EU-nivå, såsom 
Europeiska solidaritetskåren, Erasmus+ och DiscoverEU, och säkerställa ett bredare och mer 
diversifierat deltagande i dessa program och överväga att lägga till nya inslag, såsom ett 
ytterligare mål för medborgartjänst som främjas genom volontärarbete (för den europeiska 
solidaritetskåren) och ”kulturpass” (för DiscoverEU). De lokala och regionala myndigheterna 
har under Regionkommitténs överinseende en viktig funktion i detta avseende. 

2. Främja flerspråkighet som en bro till andra kulturer från tidig ålder. Minoritetsspråk och 
regionala språk kräver ytterligare skydd, med beaktande av Europarådets konvention om 
minoritetsspråk och ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. EU bör överväga 
att inrätta en institution som främjar språklig mångfald på europeisk nivå. Från grundskolan 
och framåt bör det vara obligatoriskt för barn att lära sig ett annat aktivt EU-språk än sitt 
eget på så hög nivå som möjligt. För att EU-medborgarna lättare ska kunna kommunicera 
med bredare grupper av européer och som en faktor för europeisk sammanhållning bör 
medlemsstaterna uppmuntra till inlärning av grannlandets språk i gränsregioner och 
uppnående av en certifierbar standard i engelska197. 

3. Skapa möjligheter att dela europeiska kulturer, föra människor samman och föra dem mot 
en gemensam europeisk identitet, till exempel genom evenemang och sammankomster där 
alla målgrupper deltar och som äger rum på olika platser. Några specifika exempel är att 
hålla världskonstdagar198, en europeisk världsutställning med pedagogiska evenemang eller 
att göra Europadagen (den 9 maj) till en europeisk helgdag för alla EU-medborgare199. 

4. Skydda Europas kulturarv och kultur200, bland annat genom att erkänna lokala och regionala 
kulturella och produktionsmässiga särdrag201, nya initiativ för att skydda och 

                                                           
196ECP 1 rekommendation nr 36. Den franska nationella medborgarpanelens ändring 6. Den 
belgiska nationella medborgarpanelens rekommendation nr 2.10 och 2.11. Den tyska nationella 
medborgarpanelen, ”Skapa fler utbytesmöjligheter för studenter i Europa”. Den nederländska 
nationella medborgarpanelens rekommendation nr 1 och 3 (”Vår vision av kultur, ungdom och 
idrott”). Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om att agera som ett nav 
mellan öst och väst, främja kulturella utbyten och gemensamma kulturella initiativ. 

197 Rekommendation nr 32 och 38 från ECP 1. Den nederländska nationella 
medborgarpanelens rekommendation nr 3 (”Vår vision av kultur, ungdom och idrott”). 
198 Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om Europa i världen. 

199Den franska nationella medborgarpanelens ändring 7. Den belgiska nationella 
medborgarpanelens rekommendationer nr 2.5, 6.1 och 8.7. Den italienska nationella 
medborgarpanelens rekommendation om att förstärka europeiska värden och kulturella särdrag 
samt regionala särdrag. 

200 Den nederländska nationella medborgarpanelens rekommendation nr 2 (”Vår vision av 
kultur, ungdom och idrott”). 
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uppmärksamma kulturarvet, rörlighet för att främja kulturarvsutbyte, och främjande av 
befintliga åtgärder såsom Kreativa Europa, ett nytt europeiskt Bauhaus, vänortsprogram 
och europeiska kulturhuvudstäder i linje med målen för hållbar utveckling.  

5. Vidta åtgärder för att kulturarbetare ska få tillräckligt skydd på EU-nivå, särskilt i framtida 
kriser, genom antagande av en rättslig stadga på europeisk nivå. 
 

49. Förslag: Idrott 

Mål: Idrott är avgörande för våra samhällen, för att försvara våra värden, ett hälsosamt liv 
och åldrande, främja en utbyteskultur och även uppmärksamma det europeiska kulturarvets 
mångfald. Därför bör medlemsstaterna, med stöd av Europeiska unionen, sträva efter att:  

Åtgärder: 

1. Lägga vikt vid värden, särskilt jämställdhet, rättvisa och inkludering, som konkret kan 
återspeglas genom idrottsutövning under hela utbildningen. 

2. Öka medvetenheten om hälsofördelarna med idrott och fysisk aktivitet202. 
3. Inkludera idrottsaktiviteter bland utbytes- och rörlighetsprogram på EU-nivå203. 
4. I högre grad uppmärksamma inte bara professionell och kommersiell idrott utan även lokal 

och traditionell idrott, som en aspekt av främjandet av Europas kulturella mångfald och 
kulturarv, och förespråka stöd till icke-professionell idrott. 

5. Samtidigt uppmuntra till att visa upp den europeiska identiteten genom att anordna fler 
idrottsevenemang inom EU, skapa EU-idrottslag eller visa EU-flaggor eller EU-symboler vid 
europeiska idrottsevenemang. 

6. Investera mer i kommunikationsinsatser såsom Europeiska idrottsveckan för att EU-
medborgare gemensamt ska kunna dra nytta av flaggskeppsmöjligheter. 

                                                                                                                                                                                           
201 Den italienska nationella medborgarpanelens rekommendation om att lämna 1900-talets 
produktionsmodell. 

202 ECP 1, rekommendation nr 29. 

203 ECP 1, rekommendation nr 36. 


