
 

 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗ 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Υπό την προεδρία της Silja Markkula, προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 20.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου (η 
μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη εδώ). Αφού υποδέχεται τους συμμετέχοντες, η πρόεδρος εξηγεί 
ότι η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί σε αναθεωρημένα σχέδια προτάσεων, τα οποία καταρτίστηκαν 
βάσει συζητήσεων στην ομάδα εργασίας. Προσθέτει ότι οι συστάσεις της ιταλικής εθνικής ομάδας 
πολιτών έχουν ληφθεί υπόψη στο έγγραφο, ιδίως στις ομάδες 1 και 3. 
 
2. Παρέμβαση της εκπροσώπου 
 
Η εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας εκφράζει τη γενική υποστήριξή της στα σχέδια προτάσεων και 
εξηγεί τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για τους 
συμμετέχοντες στην ομάδα ευρωπαίων πολιτών. Επισημαίνει ότι οι αλλαγές δεν θα πρέπει να έχουν 
ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τις συστάσεις της ομάδας πολιτών, για παράδειγμα όσον 
αφορά την απαγόρευση της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ή την ελάχιστη ηλικία ψήφου.  
 
3. Παρουσίαση και συζήτηση των σχεδίων προτάσεων με σκοπό την παρουσίασή τους στην ολομέλεια 
της 8ης Απριλίου 
 
Η πρόεδρος δηλώνει ότι, μετά από πολλαπλά αιτήματα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ο αθλητισμός θα 
πρέπει να αποτελεί αυτοτελή ομάδα. Προτείνει να προχωρήσουν από ομάδα σε ομάδα εξηγώντας πρώτα τις 
αλλαγές και στη συνέχεια δίνοντας τον λόγο στους συμμετέχοντες για περαιτέρω σχόλια. Κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης, η κ. Signe Ratso παρεμβαίνει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για να 
επιστήσει την προσοχή σε πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν ως επί 
το πλείστον την υποστήριξή τους στα σχέδια προτάσεων και διατυπώνουν τις ακόλουθες πρόσθετες 
παρατηρήσεις: 
 
όσον αφορά την ομάδα για την εκπαίδευση:  

- στον στόχο θα μπορούσε να προστεθεί μια αναφορά στη σημασία της διά βίου μάθησης στις 
αγροτικές περιοχές. 

- όσον αφορά τον συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα 
πλαίσιο κοινών αρμοδιοτήτων (ιδίως για την αγωγή του πολίτη), το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης που συμμετέχουν στην πολιτική εκπαίδευσης (όσον αφορά τον 
συντονισμό έναντι της εναρμόνισης, η ιταλική έκδοση θα πρέπει να διορθωθεί). 



 

 

- στο πλαίσιο του μέτρου για την εκπαίδευση που θα είναι ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις και 
τη διά βίου μάθηση, οι ιδέες που διατυπώνονται περιλαμβάνουν: προσδιορισμό της δωρεάν 
κατάρτισης στον χώρο εργασίας, αλλαγή των STEM στα STEAM, ώστε να συμπεριληφθούν οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες και ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας και του οικονομικού 
αλφαβητισμού σε επιμέρους σημείο. Ένας συμμετέχων προτείνει να αναφερθεί η «περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα» και να διευκρινιστεί ότι « τα τρέχοντα προγράμματα του γραμματισμού στα μέσα 
επικοινωνίας θα πρέπει να ενισχυθούν», ώστε να συνάδουν με τις τρέχουσες εργασίες της 
Επιτροπής. 

- όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αρκετοί συμμετέχοντες προτείνουν να προστεθεί μια 
ευρωπαϊκή διάσταση με την υποστήριξη της κινητικότητάς τους για την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών καθώς και με την παροχή θέσης καθοδηγητή για τους σπουδαστές. 

- προτείνεται να αναδιατυπωθεί η «αποτελεσματική ευρυζωνική σύνδεση με καλή συνδεσιμότητα» σε 
«αποτελεσματική ευρυζωνική συνδεσιμότητα». 

 
Όσον αφορά την ομάδα για θέματα ευρωπαϊκής νεολαίας: 

- στο πλαίσιο του στόχου, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις. 

- η καθιέρωση «δοκιμασίας για τους νέους» στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων πριν από την 
υποβολή νομοθετικών προτάσεων υποστηρίζεται από τα μέλη της ομάδας εργασίας. 

- όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, ορισμένοι συμμετέχοντες επισημαίνουν 
αμφιβολίες σχετικά με τη μείωση του ελάχιστου ορίου ηλικίας ψήφου, ενώ άλλα μέλη σχολιάζουν 
υπέρ, εστιάζοντας στην ποινική ευθύνη και τη φορολογία των νεότερων ατόμων και επικροτώντας 
τον ήπιο τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται η πρόταση. 

- στο πλαίσιο των επισκέψεων του παρατηρητηρίου, προτείνεται να διαγραφεί η αναφορά στις 
επιδοτήσεις, η οποία θεωρείται ασαφής από τους συμμετέχοντες, και να προστεθεί η ιδιότητα του 
επιχειρηματία ως επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού. 

- όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Εγγυήσεις για τη Νεολαία, θα πρέπει να παραπέμπονται σε όλα τα 
ευρωπαϊκά κυβερνητικά επίπεδα που συμμετέχουν στην εφαρμογή τους. 

- όσον αφορά την απαγόρευση της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και τη συμμόρφωση των 
περιόδων πρακτικής άσκησης και των θέσεων εργασίας με τα πρότυπα ποιότητας, αρκετοί ομιλητές 
περιγράφουν τη διατύπωση «ανοικτή αγορά εργασίας» ως ασαφή και ένας συμμετέχων προτείνει να 
αναδιατυπωθεί σε «εκτός τυπικής εκπαίδευσης». 

- όσον αφορά το εύλογο βιοτικό επίπεδο, αρκετές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η σύγκριση με τις 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες δεν είναι κατάλληλη και θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια 
σύγχυση. 

- τέλος, στο πλαίσιο του μέτρου για τη διαρροή εγκεφάλων, οι ιδέες περιλαμβάνουν: έκκληση για τη 
χρήση καινοτόμων προσαρμοσμένων πολιτικών και χρηματοδότησης από την ΕΕ, καθώς και 
αναφορά σε αραιοκατοικημένες περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα το ζήτημα. 

 
όσον αφορά την ομάδα για τον πολιτισμό και τις ανταλλαγές, η πρόεδρος παρουσιάζει τις αναθεωρημένες 
προτάσεις και τις ιδέες που έθεσαν οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων τις εξής: 

- στο πλαίσιο των ανταλλαγών, θα μπορούσε να αναφερθεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγών ηλικιωμένων 
πολιτών, καθώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανταλλαγή της 
κληρονομιάς, καθώς και το άνοιγμα του Erasmus σε τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους. 

- συνολικά, η πρόταση για την προώθηση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται επαρκώς ισορροπημένη· η 
αναφορά στις «γειτονικές χώρες» θα πρέπει να προσδιορίζει τις «γειτονικές χώρες της ΕΕ». 

- όσον αφορά το μέτρο για την πολυγλωσσία, ζητείται να γίνει αναφορά τόσο στη σύμβαση-πλαίσιο 
για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων όσο και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές 
και μειονοτικές γλώσσες, καθώς και να χρησιμοποιηθεί ισχυρότερη έκφραση από τη φράση 



 

 

«λαμβάνοντας υπόψη». προτείνεται επίσης η ιδέα ενός ειδικού θεσμικού οργάνου της ΕΕ 
αφιερωμένου στην προστασία και την προώθηση των μειονοτικών γλωσσών. 

- όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, διατυπώνονται προτάσεις να προστεθεί 
αναφορά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να γίνει αναφορά στο πρόγραμμα «αδελφές πόλεις». 

- αρκετοί ομιλητές τονίζουν τη σημασία της υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος καλλιτεχνών. 
 
Όσον αφορά τον αθλητισμό, η πρόεδρος παρουσιάζει τη νέα ομάδα. Αρκετοί ομιλητές κρίνουν ότι θα 
μπορούσε να επεκταθεί και προτείνουν τις ακόλουθες ιδέες:  

- στο πλαίσιο του στόχου, η διατύπωση «ο αθλητισμός βρίσκεται σε σταυροδρόμι πολλών θεμάτων» 
θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ώστε να αναφέρει «την καίρια σημασία του αθλητισμού για τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες». 

- προτείνεται να μην γίνεται αναφορά στον «αθλητισμό σε επίπεδο πρωταθλητισμού» αλλά στον 
«επαγγελματικό και εμπορικό αθλητισμό», σε αντίθεση με τα λαϊκά αθλήματα και τον μαζικό 
αθλητισμό, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα στα προγράμματα κινητικότητας.  

- τέλος, το μέτρο σχετικά με την ανάγκη για ενισχυμένη προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας θα 
πρέπει να αφορά την εμφάνιση των συμβόλων της ΕΕ εν γένει και όχι μόνο της σημαίας. 

 
 
 
4. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος ολοκληρώνει τη συνεδρίαση ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για το έργο τους και 
δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση αυτή μπορεί να είναι η τελευταία της ομάδας εργασίας. Διευκρινίζει επίσης 
ότι δεν θα υπάρξει νέα έκδοση προτάσεων για την ολομέλεια την επόμενη ημέρα, καθώς δεν θα καταστεί 
δυνατή η έγκαιρη μετάφρασή τους. Ωστόσο, οι συνεισφορές που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεών της ως προέδρου και θα ληφθούν 
υπόψη στα επόμενα βήματα. 


