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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

Pracovná skupina pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport  
predsedníčka Silja Markkula, Európske fórum mládeže 

22. októbra 2021 od 11.00 do 13.00 h 
 

1. Úvodné slovo predsedníčky  
 

Bola to prvá schôdza pracovnej skupiny, ktorá sa konala v hybridnom formáte. Predsedníčka Silja 
Markkula privítala členov a vysvetlila, že cieľom schôdze je umožniť im vzájomne sa spoznať a viesť 
prvú diskusiu o nových témach a nápadoch pochádzajúcich z panelových diskusií občanov a 
viacjazyčnej digitálnej platformy. Poskytla prehľad doterajších príspevkov v rámci témy Vzdelávanie, 
kultúra, mládež a šport na digitálnej platforme, ktoré sa týkali tém nezamestnanosti mladých ľudí, 
spoločnej identity EÚ, vzdelávania pre budúcnosť, mobility v rámci EÚ a európskeho dedičstva. 
Spomenula aj príslušné výsledky Európskeho podujatia pre mládež, na ktorom sa nastolili podobné 
témy.   
 
Pokiaľ ide o ďalší postup, predsedníčka zdôraznila, že pracovná skupina bude pracovať na základe 
konsenzu. Poznamenala tiež, že vzhľadom na medzisektorovú povahu niektorých oblastí, na ktoré sa 
vzťahuje, ako je napríklad mládež, sa bude práca niektorých pracovných skupín prekrývať s prácou 
iných pracovných skupín. Predsedníčka potom otvorila diskusiu pre všetkých členov, počnúc 
zástupcami európskych panelových diskusií občanov.  
 

2. Diskusia  
 
Zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a 
pracovné miesta/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia poskytli prehľad 
príslušných tém nastolených počas prvého zasadnutia panelu, ktoré sa konalo 17. – 19. septembra. 
Medzi tieto témy patrili vzdelávanie a mobilita mladých ľudí, nezamestnanosť mladých ľudí, vplyv 
pandémie ochorenia COVID-19 na mladých ľudí, jazykové vzdelávanie a úloha európskych symbolov. 
 
Členovia pracovnej skupiny poskytli svoje reakcie na príspevky občanov a načrtli svoje očakávania, 
pokiaľ ide o budúcu prácu. Mnohé intervencie boli zamerané na mládež a vzdelávanie. Boli vznesené 
najmä tieto body: 

  

 Viacerí rečníci zdôraznili význam boja proti nezamestnanosti mladých ľudí v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a uľahčenia prístupu mladých ľudí na trh práce. 

 Objavili sa aj výzvy na zabezpečenie kvalitných pracovných miest a spravodlivého 
odmeňovania mladých ľudí, a to aj riešením otázky neplatených stáží. 

 Poukázalo sa na významný sociálny a psychologický vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 na mladých ľudí a ich prístup k vzdelávaniu. 

 Niektorí rečníci sa zamerali na mobilitu v rámci EÚ vrátane aspektov udržateľnosti a možných 
ďalších opatrení na uľahčenie mobility študentov.  

 Objavili sa výzvy na zlepšenie občianskeho vzdelávania o EÚ v školách, ako aj niektoré návrhy 
na vytvorenie spoločného programu alebo spoločnej učebnice dejepisu na podporu spoločnej 
európskej identity.  

 Zdôraznil sa aj význam vzdelávania a kultúry v boji proti rasizmu a neznášanlivosti. 
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 Niektorí členovia navrhli zníženie vekovej hranice pre účasť na voľbách na 16 rokov, zatiaľ čo 
iní sa domnievali, že nejde o konsenzuálnu otázku.  

 Jazyková rozmanitosť a ochrana jazykových menšín boli uvedené ako kľúčové prvky 
európskej identity.  

 Diskutovalo sa aj o otázkach týkajúcich sa športu a podpory zdravého životného štýlu, ako aj 
o úlohe medzinárodných kultúrnych a športových podujatí pri posilňovaní spoločnej 
európskej identity.  
 

Niektorí rečníci vo svojich príspevkoch zdôraznili existujúce iniciatívy na úrovni EÚ v oblasti 
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a uviedli, že nadviazať by na ne mali ďalšie činnosti. Iní 
pripomenuli obmedzené právomoci EÚ v oblastiach, ktorými sa zaoberá pracovná skupina. Objavili sa 
aj výzvy na začlenenie mládeže do politík EÚ vzhľadom na prepojenie tejto oblasti s inými oblasťami 
politiky.  
 
Vystúpenia sa týkali aj organizácie diskusií v pracovnej skupine. Viacerí členovia poukázali na potrebu 
štruktúrovanejšej diskusie a zdôraznili, že okrem práce v pléne by sa na ďalších zasadnutiach mohlo 
pracovať v podskupinách. Zdôraznila sa tiež potreba predložiť plenárnemu zasadnutiu konkrétne 
návrhy. 
 

3. Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka zhrnula otázky, ktoré sa opakovane vyskytli počas diskusie; a poukázala na bohatú škálu 
návrhov, ktoré by mohli byť predložené na plenárnom zasadnutí. Vzala tiež na vedomie želanie členov 
používať okrem plenárneho formátu aj iné formáty na prehĺbenie diskusií na zasadnutiach pracovnej 
skupiny a uviedla, že sa k tejto otázke rada vráti.  
 
Členovia boli informovaní, že do nasledujúcej schôdze pracovnej skupiny v decembri budú k dispozícii 
odporúčania európskej panelovej diskusie občanov a že pracovná skupina bude musieť pri svojej 
práci vychádzať z týchto odporúčaní. Predsedníčka tiež pripomenula, že viacjazyčná digitálna 
platforma bude naďalej k dispozícii na podávanie návrhov a diskusiu o konkrétnych nápadoch počas 
celej konferencie.  
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PRÍLOHA Zoznam členov pracovnej skupiny pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport 
 

Predsedníčka:  Silja MARKKULA 
(Európske fórum 
mládeže) 

 
 

Názov Meno Priezvisko Zložka 

        

pani Greta Karoline ADAMEK  Európske panelové diskusie občanov 

pani Christine ANDERSON Európsky parlament 

pán Tiago ANTUNES Rada 

pán Hugues  BAYET Národné parlamenty 

pán Mikuláš  BEK Národné parlamenty 

pán Matteo Luigi  BIANCHI Národné parlamenty 

pán Emil   BOC Miestna/regionálna zástupkyňa 

pani  Fabíola  CARDOSO Národné parlamenty 

pani  Paula CARVALHO Rada 

pán Lefteris CHRISTOFOROU Európsky parlament 

pani  Gabriela  CRETU Národné parlamenty 

pán François DECOSTER  Výbor regiónov 

pani Daniela DUMITRU  Európske panelové diskusie občanov 

pani Laurence FARRENG Európsky parlament 

pani Kinga GAL Európsky parlament 

pán Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Rada 

pani  Josune  GOROSPE Národné parlamenty 

pán Enzo GORZA Európske panelové diskusie občanov 

pani Alicia HOMS GINEL Európsky parlament 

pani Zuzana HOZLÁROVÁ 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani  Tea JARC Sociálni partneri 

pani  Danuta  JAZŁOWIECKA Národné parlamenty 

pani  Željka  JOSIĆ Rada 

pán Peter  KMEC Národné parlamenty 

pán Antonis KOURRAS 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Regina LAUCYTE  Európske panelové diskusie občanov 

pán Kieran MCCARTHY Výbor regiónov 

pani Nora MEBAREK Európsky parlament 

pani Dace MELBĀRDE Európsky parlament 

pán Jean Claude  MICALLEF Národné parlamenty 

pani Baiba  MILTOVICA  Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Vidmantas MITKUS 
Národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Victor NEGRESCU Európsky parlament 
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pán Elyes OUERGHI  Európske panelové diskusie občanov 

pán George  PAPANDREOU Národné parlamenty 

pán Igors  PIMENOVS Národné parlamenty 

pani  Anne PRÉDOUR Rada 

pani  Janinie REINARTZ Rada 

pán Paul  RUBIG Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Piero SAVARIS  Európske panelové diskusie občanov 

pán Axel  SCHÄFER Národné parlamenty 

pani Michaela SOJDROVA Európsky parlament 

pán Guy VERHOFSTADT Európsky parlament 

pani Isabel WISELER-LIMA Európsky parlament 

pani Salima YENBOU Európsky parlament 

pani Marina ZELENETSKA  Európske panelové diskusie občanov 

 


