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ZBIRNO POROČILO 

Delovna skupina za izobraževanje, kulturo, mladino in šport  
Predsednica Silja Markkula, Evropski mladinski forum 

22. oktober 2021, od 11.00 do 13.00 
 

1. Uvodna beseda predsednice  
 

To je bila prva seja delovne skupine in je potekala v hibridni obliki. Predsednica Silja Markkula je 
pozdravila člane in pojasnila, da je namen seje omogočiti, da se medsebojno spoznajo ter prvič 
razpravljajo o novih temah in zamislih, ki izhajajo iz državljanskih forumov ter večjezične digitalne 
platforme. Predstavila je dosedanje prispevke v zvezi z izobraževanjem, kulturo, mladimi in športom 
na digitalni platformi, ki so zajemali teme brezposelnosti mladih, skupne identitete EU, izobraževanja, 
ki bo kos izzivom prihodnosti, mobilnosti znotraj EU in evropske dediščine. Omenila je tudi 
pomembne rezultate evropske prireditve za mlade, na kateri so bile obravnavane podobne teme.   
 
Predsednica je v zvezi s prihodnjim procesom poudarila, da bo delovna skupina delovala soglasno. 
Opozorila je tudi, da se bo zaradi medsektorske narave nekaterih zajetih področij, kot je mladina, 
delo te skupine nekoliko prekrivalo z delom drugih delovnih skupin. Predsednica je nato dala 
možnost besede vsem članom, začenši s predstavniki evropskih državljanskih forumov.  
 

2. Razprava  
 
Predstavniki evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi, šport/digitalna preobrazba“, so predstavili teme, o 
katerih se je razpravljalo na prvi seji foruma od 17. do 19. septembra. Te so vključevale izobraževanje 
in mobilnost mladih, brezposelnost mladih, vpliv covida-19 na mlade, učenje jezikov in vlogo 
evropskih simbolov. 
 
Člani delovne skupine so se odzvali na prispevke državljanov in predstavili svoja pričakovanja glede 
prihodnjega dela. Veliko prispevkov je bilo osredotočenih na mlade in izobraževanje. Izpostavljena so 
bila zlasti naslednja vprašanja: 

  

 Več govornikov je poudarilo pomen odpravljanja brezposelnosti mladih po krizi zaradi covida-
19 in lažjega dostopa mladih do trga dela. 

 Pozvalo se je tudi k zagotavljanju kakovostnih delovnih mest in pravičnega plačila za mlade, 
tudi z reševanjem vprašanja neplačanih pripravništev. 

 Poudarjen je bil znaten socialni in psihološki vpliv krize zaradi covida-19 na mlade in njihov 
dostop do izobraževanja. 

 Nekateri govorniki so se osredotočili na mobilnost znotraj EU, vključno z vidiki trajnosti in 
morebitnimi nadaljnjimi ukrepi za lažjo mobilnost študentov.  

 Pozvalo se je k izboljšanju državljanske vzgoje o EU v šolah ter k oblikovanju skupnega 
programa ali skupne učbenika o zgodovini za spodbujanje skupne evropske identitete.  

 Poudarjen je bil tudi pomen izobraževanja in kulture v boju proti rasizmu in nestrpnosti. 
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 Nekateri člani so predlagali znižanje starostne meje za volilno pravico na 16 let, drugi pa so 
menili, da o tem vprašanju ni soglasja.  

 Jezikovna raznolikost in zaščita jezikovnih manjšin sta bili omenjeni kot ključni sestavini 
evropske identitete.  

 Razpravljalo se je tudi o vprašanjih, povezanih s športom in spodbujanjem zdravega načina 
življenja, ter o vlogi mednarodnih kulturnih in športnih dogodkov pri krepitvi skupne 
evropske identitete.  
 

Nekateri govorniki so v svojih prispevkih izpostavili obstoječe pobude na ravni EU na področju 
izobraževanja, kulture, mladine in športa ter pozvali, naj se ti temelji nadgradijo. Drugi so opozorili na 
omejene pristojnosti EU na področjih, ki jih pokriva delovna skupina. Pozvalo se je tudi k vključevanju 
mladih v politike EU, saj je to področje povezano z drugimi političnimi področji.  
 
Prispevki so se nanašali tudi na organizacijo razprav v delovni skupini. Več članov je pozvalo k 
boljšemu strukturiranju razprave in opozorilo na možnost, da bi se na prihodnjih sejah poleg na 
plenarnem zasedanju delalo tudi v podskupinah. Poudarjena je bila tudi potreba po konkretnih 
predlogih kot prispevku za plenarno zasedanje. 
 

3. Sklepne ugotovitve predsednice 
 
Predsednica je povzela ponavljajoča se vprašanja, izpostavljena v razpravi, in poudarila raznolikost 
predlogov, ki jih je mogoče podati na plenarnem zasedanju. Povedala je tudi, da želijo člani poleg 
plenarnega zasedanja uporabiti tudi druge oblike dela za poglobitev razprav na sejah delovne skupine, 
in izrazila pripravljenost, da se vrne k temu vprašanju.  
 
Člani so bili obveščeni, da bodo do naslednje seje delovne skupine decembra na voljo priporočila 
evropskega državljanskega foruma, delovna skupina pa bo morala svoje delo utemeljiti na njih. 
Predsednica je spomnila tudi, da bo večjezična digitalna platforma ostala na voljo za predlaganje 
konkretnih zamisli in razpravo o njih med vso konferenco.  
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PRILOGA. Seznam članov delovne skupine za izobraževanje, kulturo, mladino in šport 
 

Predsednica:  Silja MARKKULA 
(Evropski mladinski 
forum) 

 
 

 Ime Priimek Član/-ica 

        

ga. Greta Karoline ADAMEK  evropski državljanski forum 

ga. Christine ANDERSON Evropski parlament 

g. Tiago ANTUNES Svet 

g. Hugues  BAYET nacionalni parlamenti 

g. Mikuláš  BEK nacionalni parlamenti 

g. Matteo Luigi  BIANCHI nacionalni parlamenti 

g. Emil   BOC lokalni/regionalni predstavnik 

ga. Fabíola  CARDOSO nacionalni parlamenti 

ga. Paula CARVALHO Svet 

g. Lefteris KRISTOFORU  Evropski parlament 

ga. Gabriela  CRETU nacionalni parlamenti 

g. François DECOSTER  Odbor regij 

ga. Daniela DUMITRU  evropski državljanski forum 

ga. Laurence FARRENG Evropski parlament 

ga. Kinga GÁL Evropski parlament 

g. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Svet 

ga. Josune  GOROSPE nacionalni parlamenti 

g. Enzo GORZA evropski državljanski forum 

ga. Alicia HOMS GINEL Evropski parlament 

ga. Zuzana HOZLÁROVÁ nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Tea JARC socialni partnerji 

ga. Danuta  JAZŁOWIECKA nacionalni parlamenti 

ga. Željka  JOSIĆ Svet 

g. Peter  KMEC nacionalni parlamenti 

g. Antonis KOURRAS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Regina LAUCYTE  evropski državljanski forum 

g. Kieran MCCARTHY Odbor regij 

ga. Nora MEBAREK Evropski parlament 

ga. Dace MELBĀRDE Evropski parlament 

g. Jean Claude  MICALLEF nacionalni parlamenti 

ga. Baiba  MILTOVIČA  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Vidmantas MITKUS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Victor NEGRESCU Evropski parlament 

g. Elyes OUERGHI  evropski državljanski forum 

g. Jorgos  PAPANDREU  nacionalni parlamenti 
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g. Igors  PIMENOVS nacionalni parlamenti 

ga. Anne PRÉDOUR Svet 

ga. Janinie REINARTZ Svet 

g. Paul  RÜBIG Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Piero SAVARIS  evropski državljanski forum 

g. Axel  SCHÄFER nacionalni parlamenti 

ga. Michaela ŠOJDROVÁ Evropski parlament 

g. Guy VERHOFSTADT Evropski parlament 

ga. Isabel WISELER-LIMA Evropski parlament 

ga. Salima YENBOU Evropski parlament 

ga. Marina ZELENETSKA  evropski državljanski forum 

 


