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SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
Pracovní skupina pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport  

předsedkyně: Silja Markkulaová, Evropské fórum mládeže 
22. října 2021, 11:00–13:00 

 
1. Úvodní slovo předsedkyně  

 
Jednalo se o první setkání pracovní skupiny, které proběhlo v hybridním formátu. Předsedkyně paní 
Silja Markkulaová přivítala členy skupiny a vysvětlila, že cílem setkání je, aby se jednotliví členové 
poznali a zahájili diskuzi o nových tématech a myšlenkách, které vzešly z panelových diskuzí občanů 
a které se objevily na vícejazyčné digitální platformě. Představila jednotlivé příspěvky na téma 
„vzdělávání, kultura, mládež a sport“, jež se dosud na digitální platformě objevily a které se týkají 
takových témat, jako je nezaměstnanost mládeže, společná evropská identita, vzdělávání zaměřené 
na budoucnost, mobilita v rámci Unie a evropské dědictví. Zmínila se také o příslušných výsledcích 
Evropského setkání mládeže, na němž se projednávala podobná témata.   
 
Pokud jde o budoucí postup, předsedkyně upozornila, že činnost pracovní skupiny se bude zakládat 
na konsenzu. Konstatovala také, že vzhledem k meziodvětvové povaze některých projednávaných 
oblastí, jako je například problematika mládeže, se bude činnost skupiny prolínat s prací jiných 
pracovních skupin. Poté předsedkyně předala slovo jednotlivým členům počínaje zástupci evropských 
panelových diskuzí občanů.  
 

2. Diskuze  
 
Zástupci evropské panelové diskuze „silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / 
vzdělávání, kultura, mládež a sport / digitální transformace“ představili přehled příslušných témat, 
která se projednávala v rámci prvního setkání konaného ve dnech 17.–19. září. Mezi tato témata patří 
vzdělávání a mobilita mládeže, nezaměstnanost mládeže, dopad onemocnění COVID-19 na mladé 
lidi, jazykové vzdělávání a úloha evropských symbolů. 
 
Členové pracovní skupiny reagovali na příspěvky občanů a nastínili svá očekávání, pokud jde 
o budoucí práci. Celá řada příspěvků se zaměřila na mládež a vzdělávání. Hovořilo se zejména 
o těchto bodech: 

  

 Několik řečníků poukázalo na význam boje proti nezaměstnanosti mládeže způsobené 
koronavirovou krizí a na to, že je nutné usnadnit mladým lidem vstup na pracovní trh. 

 Zazněly také výzvy k zajištění kvalitních pracovních míst a spravedlivého odměňování 
mladých lidí, mj. tím, že by se řešil problém neplacených stáží. 

 Dále se projednával závažný sociální a psychický dopad koronavirové krize na mládež a její 
přístup ke vzdělání. 

 Někteří řečníci se zaměřili na mobilitu v rámci EU, mj. na otázku udržitelnosti a na případná 
další opatření, která by měla usnadnit mobilitu studentů.  

 Řada přítomných vyzvala ke zlepšení občanské nauky týkající se EU ve školách a ozvaly se 
také návrhy, aby byl na podporu společné evropské identity vytvořen společný program nebo 
společná učebnice dějepisu.  

 Byl vyzdvižen význam vzdělávání a kultury v boji proti rasismu a nedostatku tolerance. 
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 Někteří členové navrhli, aby byla snížena věková hranice, od kdy je možné volit, na 16 let, 
zatímco jiní se domnívají, že se jedná o otázku, ohledně níž nepanuje shoda.  

 Někteří řečníci uvedli, že hlavním prvkem evropské identity je jazyková rozmanitost 
a ochrana jazykových menšin.  

 Dále se projednávaly otázky týkající se sportu a propagování zdravého životního stylu a také 
úloha mezinárodních kulturních a sportovních akcí při upevňování společné evropské 
identity.  
 

Někteří řečníci v rámci svého vystoupení poukázali na stávající unijní iniciativy v oblasti vzdělávání, 
kultury, mládeže a sportu a uvedli, že další činnost by na ně měla navázat. Další připomněli, že 
v oblastech, na něž se zaměřuje činnost pracovní skupiny, má EU omezené pravomoci. Ozvaly se také 
hlasy, že vzhledem k provázanosti problematiky mládeže s jinými politickými oblastmi je nutné ji 
začlenit do různých oblastí politiky EU.  
 
Některá vystoupení se zabývala také organizací diskuzí v rámci pracovní skupiny. Několik členů 
poukázalo na to, že je nutné zajistit strukturovanější diskuzi, a upozornilo, že kromě činnosti v rámci 
pléna by bylo možné pracovat při příštích setkáních v rámci podskupin. Poukázalo se také na to, že 
k činnosti plenárního zasedání bude zapotřebí předkládat konkrétní návrhy. 
 

3. Závěrečné poznámky předsedkyně 
 
Předsedkyně shrnula otázky, které se v průběhu diskuze opakovaně objevily, a poukázala na bohatou 
škálu návrhů, jež lze předložit v rámci plenárního zasedání. Konstatovala rovněž, že členové pracovní 
skupiny by chtěli v zájmu hlubší diskuze v rámci svých setkání využít kromě plenárního zasedání 
i jiných možností, a uvedla, že se k této otázce ráda vrátí.  
 
Informovala přítomné, že do další schůze pracovní skupiny, která se bude konat v prosinci, budou 
k dispozici doporučení vzešlá z evropské panelové diskuze občanů a že pracovní skupina z nich bude 
muset v rámci své činnosti vycházet. Předsedkyně mj. připomněla, že v průběhu celé konference 
bude i nadále k dispozici vícejazyčná digitální platforma pro předkládání konkrétních myšlenek 
a jejich projednávání.  
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PŘÍLOHA. Seznam členů pracovní skupiny pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport 
 

Předsedkyně:  Silja MARKKULAOVÁ (Evropské fórum mládeže) 
 
 

Oslovení jméno příjmení složka skupiny 

        

paní Greta Karoline ADAMEKOVÁ  evropské panelové diskuze občanů 

paní Christine ANDERSONOVÁ Evropský parlament 

pan Tiago ANTUNES Rada 

pan Hugues  BAYET parlamenty členských států 

pan Mikuláš  BEK parlamenty členských států 

pan Matteo Luigi  BIANCHI parlamenty členských států 

pan Emil   BOC zástupce místních/regionálních orgánů 

paní  Fabíola  CARDOSOVÁ parlamenty členských států 

paní  Paula CARVALHOVÁ Rada 

pan Lefteris CHRISTOFOROU Evropský parlament 

paní  Gabriela  CRETUOVÁ parlamenty členských států 

pan François DECOSTER  Výbor regionů 

paní Daniela DUMITRUOVÁ  evropské panelové diskuze občanů 

paní Laurence FARRENGOVÁ Evropský parlament 

paní Kinga GÁLOVÁ Evropský parlament 

pan Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Rada 

paní  Josune  GOROSPEOVÁ parlamenty členských států 

pan Enzo GORZA evropské panelové diskuze občanů 

paní Alicia HOMSOVÁ GINELOVÁ Evropský parlament 

paní Zuzana HOZLÁROVÁ vnitrostátní panelové diskuze /akce 

paní  Tea JARCOVÁ sociální partneři 

paní  Danuta  JAZŁOWIECKA parlamenty členských států 

paní  Željka  JOSIĆOVÁ Rada 

pan Peter  KMEC parlamenty členských států 

pan Antonis KOURRAS vnitrostátní panelové diskuze /akce 

paní Regina LAUČYTĖOVÁ  evropské panelové diskuze občanů 

pan Kieran MCCARTHY Výbor regionů 

paní Nora MEBAREKOVÁ Evropský parlament 

paní Dace MELBĀRDEOVÁ Evropský parlament 

pan Jean Claude  MICALLEF parlamenty členských států 

paní Baiba  MILTOVICAOVÁ  Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Vidmantas MITKUS vnitrostátní panelové diskuze /akce 

pan Victor NEGRESCU Evropský parlament 

pan Elyes OUERGHI  Evropské panelové diskuse občanů 

pan George  PAPANDREOU parlamenty členských států 



 
 

4 
 

pan Igors  PIMENOVS parlamenty členských států 

paní  Anne PRÉDOUROVÁ Rada 

paní  Janine REINARTZOVÁ Rada 

pan Paul  RUBIG Evropský hospodářský a sociální výbor 

pan Piero SAVARIS  evropské panelové diskuze občanů 

pan Axel  SCHÄFER parlamenty členských států 

paní Michaela ŠOJDROVÁ Evropský parlament 

pan Guy VERHOFSTADT Evropský parlament 

paní Isabel WISELER-LIMAOVÁ Evropský parlament 

paní Salima YENBOUOVÁ Evropský parlament 

paní Marina ZELENETSKA  evropské panelové diskuze občanů 

 


