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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Образование, култура, младеж и спорт“  
Под председателството на Силя Маркула, Европейски младежки форум 

22 октомври 2021 г., 11.00 – 13.00 ч. 
 

1. Встъпителни бележки на председателя  
 

Това беше първото заседание на работната група и то беше проведено в хибриден формат. 
Председателят г-жа Силя Маркула приветства членовете и обясни, че целта на заседанието е да 
им се даде възможност да се опознаят взаимно и да проведат първа дискусия по 
нововъзникващи теми и идеи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа. Тя 
направи преглед на приноса по темата „Образование, култура, младеж и спорт“ на цифровата 
платформа до момента, обхващащ темите за младежката безработица, общата идентичност на 
ЕС, ориентираното към бъдещето образование, мобилността в рамките на ЕС и европейското 
наследство. Тя спомена и имащите отношение резултати от Срещата на европейската младеж, 
на която бяха повдигнати сходни теми.   
 
Що се отнася до предстоящия процес, председателят подчерта, че работната група ще работи с 
консенсус. Тя също така отбеляза, че поради междусекторния характер на някои от обхванатите 
области, като например младежта, ще има известно припокриване с работата на други работни 
групи. След това председателят даде думата на всички членове, като започна с 
представителите на европейските граждански панели.  
 

2. Обсъждане  
 
Представителите на европейския граждански панел „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова 
трансформация“ направиха преглед на съответните теми, повдигнати по време на първата 
сесия на панела, проведена на 17—19 септември. Сред тях са образованието и мобилността на 
младите хора, младежката безработица, въздействието на COVID-19 върху младите хора, 
изучаването на езици и ролята на европейските символи. 
 
Членовете на работната група реагираха на приноса на гражданите и очертаха очакванията си 
за предстоящата работа. Много изказвания бяха насочени към младежта и образованието. По-
специално бяха повдигнати следните въпроси: 

  

 Няколко оратори подчертаха значението на справянето с младежката безработица след 
кризата с COVID-19 и улесняването на достъпа на младите хора до пазара на труда. 

 Отправени бяха и призиви за гарантиране на качествени работни места и справедливо 
възнаграждение за младите хора, включително чрез справяне с проблема с 
неплатените стажове. 

 Беше повдигнат въпросът за значителното социално и психологическо въздействие на 
кризата с COVID-19 върху младите хора и техния достъп до образование. 

 Някои оратори се съсредоточиха върху мобилността в рамките на ЕС, включително 
аспектите на устойчивостта и възможните допълнителни мерки за улесняване на 
мобилността на студентите.  
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 Отправени бяха призиви за подобряване на гражданското образование за ЕС в 
училищата, както и някои предложения за създаване на обща програма или общо 
помагало по история за насърчаване на общата европейска идентичност.  

 Беше подчертано и значението на образованието и културата в борбата срещу расизма 
и нетолерантността. 

 Някои членове предложиха да се намали възрастта за гласуване на 16 години, докато 
други счетоха, че това не е въпрос, по който може да се постигне консенсус.  

 Езиковото многообразие и защитата на езиковите малцинства бяха посочени като 
ключови елементи на европейската идентичност.  

 Обсъдени бяха и въпроси, свързани със спорта и насърчаването на здравословен начин 
на живот, както и ролята на международните културни и спортни прояви за 
укрепването на общата европейска идентичност.  
 

Някои оратори посочиха в своите изказвания съществуващите инициативи на равнище ЕС в 
областта на образованието, културата, младежта и спорта, като призоваха за надграждане на 
тези основи. Други припомниха ограничените правомощия на ЕС в областите, обхванати от 
работната група. Отправени бяха и призиви за включване на младежта в политиките на ЕС, като 
се имат предвид връзките на тази област с други области на политиката.  
 
Имаше изказвания и за организацията на дискусиите в работната група. Няколко членове 
призоваха за по-добро структуриране на дебата, като посочиха възможността на бъдещи 
заседания да се работи в подгрупи в допълнение към пленарния формат. Беше подчертана и 
необходимостта да се направят конкретни предложения като принос към пленарното 
заседание. 
 

3. Заключителни бележки на председателя 
 
Председателят обобщи повтарящите се въпроси, повдигнати по време на дебата, и подчерта 
богатството на предложенията, които могат да бъдат внесени в пленарната зала. Тя също така 
отбеляза желанието на членовете да използват други формати в допълнение към пленарния 
формат, за да задълбочат обсъжданията на заседанията на работните групи, и изрази 
готовността си да разгледа отново този въпрос.  
 
Членовете бяха информирани, че до следващото заседание на работната група през декември 
препоръките на европейския граждански панел ще бъдат предоставени на разположение и 
работната група ще трябва да базира работата си на тях. Председателят също така припомни, 
че многоезичната цифрова платформа ще остане на разположение за предлагане и обсъждане 
на конкретни идеи по време на конференцията.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на членовете на работна група „Образование, култура, младеж и 
спорт“ 
 

Председател:  Силя МАРКУЛА 
(Европейски младежки 
форум) 

 
 

Обръщение Собствено име Фамилно име Организация 

        

Г-жа Грета Каролин АДАМЕК  Европейски граждански панели 

Г-жа Кристин АНДЕРСЪН Европейски парламент 

Г-н Тиаго АНТУНЕС Съвет 

Г-н Юг  БАЙЕ Национални парламенти 

Г-н Микулаш  БЕК Национални парламенти 

Г-н Матео Луиджи  БИАНКИ Национални парламенти 

Г-н Емил   БОК Местен/регионален представител 

Г-жа  Фабиола  КАРДОСО Национални парламенти 

Г-жа  Паула КАРВАЛЮ Съвет 

Г-н Лефтерис КРИСТОФОРУ Европейски парламент 

Г-жа  Габриела  КРЕЦУ Национални парламенти 

Г-н Франсоа ДЕКОСТЕР  Комитет на регионите 

Г-жа Даниела ДУМИТРУ  Европейски граждански панели 

Г-жа Лоранс ФАРЕНГ Европейски парламент 

Г-жа Кинга ГАЛ Европейски парламент 

Г-н Хуан ГОНСАЛЕС-БАРБА ПЕРА Съвет 

Г-жа  Жосун   ГОРОСПЕ Национални парламенти 

Г-н Енцо  ГОРЦА Европейски граждански панели 

Г-жа Алисия ОМС ХИНЕЛ Европейски парламент 

Г-жа Зузана ХОЗЛАРОВА 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа  Теа  ЯРЦ Социални партньори 

Г-жа  Данута   ЯЗЛОВЕЦКА Национални парламенти 

Г-жа  Желка   ЙОСИЧ Съвет 

Г-н Петер  КМЕЦ Национални парламенти 

Г-н Антонис КУРАС 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Регина  ЛАУЧУЙТЕ  Европейски граждански панели 

Г-н Киаран МАККАРТИ Комитет на регионите 

Г-жа Нора  МЕБАРЕК Европейски парламент 

Г-жа Даце МЕЛБАРДЕ Европейски парламент 

Г-н Жан-Клод  МИКАЛЕФ Национални парламенти 

Г-жа Байба   МИЛТОВИЦА  
Европейски икономически и социален 

комитет 
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Г-н Видмантас  МИТКУС 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-н Виктор НЕГРЕСКУ Европейски парламент 

Г-н Елиес  УЕРГИ  Европейски граждански панели 

Г-н Джордж  ПАПАНДРЕУ Национални парламенти 

Г-н Игорс   ПИМЕНОВС Национални парламенти 

Г-жа  Ан ПРЕДУР Съвет 

Г-жа  Жанини РЕЙНАРЦ Съвет 

Г-н Паул  РЮБИГ 
Европейски икономически и социален 

комитет 

Г-н Пиеро САВАРИС  Европейски граждански панели 

Г-н Аксел  ШЕФЕР Национални парламенти 

Г-жа Михаела ШОЙДРОВА Европейски парламент 

Г-н Ги ВЕРХОФСТАД Европейски парламент 

Г-жа Изабел ВИЗЕЛЕР-ЛИМА Европейски парламент 

Г-жа Салима ЙЕНБУ Европейски парламент 

Г-жа Марина ЗЕЛЕНЕЦКА  Европейски граждански панели 

 


