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SÚHRNNÝ ZÁZNAM PRACOVNEJ SKUPINY PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU, MLÁDEŽ A ŠPORT, 

ktorej predsedá Silja Markkula, predsedníčka Európskeho fóra mládeže 

Piatok 21. januára 2022 od 10.00 do 12.00 h 

 

1. Otvorenie – predsedníčka  

Predsedníčka privítala účastníkov schôdze, ktorá sa konala v hybridnom formáte, a oznámila, že stretnutie 
pracovnej skupiny sa vysiela cez internet (záznam je k dispozícii tu).  
 
Zdôraznila súčasný stav prvej európskej panelovej diskusie občanov na tému Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia“, pričom 
vysvetlila, že tretie zasadnutie panelu bolo z dôvodu zdravotnej situácie odložené na 25. – 27. februára, a 
preto ešte neboli predložené žiadne odporúčania na diskusiu. Diskusia teda bude vychádzať z príspevkov na 
mnohojazyčnej digitálnej platforme a z predchádzajúcich diskusií v pracovnej skupine.  
 
2. Správy o súčasnom stave diskusií v rámci prvej európskej panelovej diskusie občanov a národných 

panelových diskusií občanov v súvislosti s pracovnou skupinou pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport 

Predsedníčka pripomenula, že na predchádzajúcej schôdzi pracovnej skupiny zástupcovia európskej 
panelovej diskusie občanov poskytli prehľad doterajších diskusií. Okrem toho sa v národných panelových 
diskusiách občanov hovorilo o nápadoch týkajúcich sa vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Odporúčania 
európskych a národných panelových diskusií občanov budú predložené na plenárnom zasadnutí a v pracovnej 
skupine v marci. 
 
3. Prezentácia predsedníčky o prebiehajúcej komunikácii na mnohojazyčnej digitálnej platforme a v rámci 

digitálnej diskusie 

Diskusia bola rozdelená na 4 témy: vzdelávanie, šport, mládež a kultúra. Predsedníčka najprv zhrnula 

príspevky z platformy a predchádzajúcich diskusií, a potom sa opýtala členov pracovnej skupiny, ktoré ďalšie 

konkrétne návrhy by sa mohli predložiť na základe príspevkov na platforme a ako by sa dalo nadviazať na 

súčasnú prácu v skupine.  

 

3.1   Vzdelávanie 

Predsedníčka poznamenala, že doteraz boli zdôraznené tieto hlavné témy: zabezpečenie rovnakého prístupu 

k vzdelávaniu, najmä v súvislosti s pandémiou; podpora európskej identity spoločnými vzdelávacími 

programami alebo učebnicami histórie; boj proti rasizmu a neznášanlivosti prostredníctvom vzdelávania; 

podpora nadčasového vzdelávania vrátane klímy, digitalizácie a mäkkých zručností; budovanie spoločného 

základu medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom lepšie reagovať na potreby trhu; zlepšenie 

prístupu k programom mobility (Erasmus+) a ich viditeľnosti, ako aj zlepšenie uznávania učňovskej prípravy. 

Diskusia sa zamerala na:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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- prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu vo vzdialených alebo vidieckych 

oblastiach, ako aj pre marginalizované skupiny. Objavili sa výzvy na zavedenie spoľahlivej digitálnej 

infraštruktúry v celej EÚ a na rozvoj online zdrojov a výučby vrátane vzdelávacích platforiem s cieľom 

pomôcť študentom a učiteľom. Objavila sa myšlienka spoločného európskeho referenčného rámca 

pre kvalitné vzdelávanie.   

- Nadčasové vzdelávanie sa riešilo aj v niekoľkých príhovoroch: rozvoj mäkkých zručností u detí, 

medziľudských vzťahov a komunikačných zručností, vzdelávanie o zdravotných a environmentálnych 

otázkach, ale aj rekvalifikácia dospelých, ktorí musia zmeniť zamestnanie. Zazneli výzvy na odbornú 

prípravu učiteľov s cieľom zvýšiť úroveň ponuky vzdelávania a zabezpečiť dostupnosť aktualizovaných 

učebníc, a to aj prostredníctvom online platformy. Jedným z návrhov bolo ponúknuť každému 

mladému človeku balík zaručených zručností uznávaných v celej EÚ.  

- Navrhlo sa vypracovanie konkrétneho plánu na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do 

roku 2025.  

- Pozornosť sa venovala podpore mobility učiteľov a verejných činiteľov/politikov na miestnej úrovni a 

rozvoju programu Erasmus+ prostredníctvom hybridného a online vzdelávania. Boli vyjadrené obavy z 

úniku mozgov v dôsledku hospodárskych obmedzení alebo ako vedľajší účinok mobility.  

- Objavili sa aj výzvy na vytvorenie rozsiahleho modulu alebo učebných osnov na výučbu tém 

týkajúcich sa Európy v školách, ktoré by zahŕňali oblasť histórie, kultúry, hodnoty a aktuálne dianie, 

alebo spoločného základu venovanému histórii a fungovaniu inštitúcií EÚ ako obmedzenejšieho 

riešenia na podporu spoločnej európskej identity.  

- Vznikli nápady na boj proti rasizmu a neznášanlivosti, a to zavedením kurzov etiky na školách, podľa 

možnosti povinne, vyučovaním o otázkach, ako je rodová rovnosť, sexuálna orientácia a inkluzívna 

spoločnosť. 

- Potreba lepšieho vzájomného uznávania akademických titulov a osvedčení o učňovskej príprave, a to 
aj v prípade migrantov a utečencov.  

- Zdôraznená bola podpora menšinových jazykov ponukou vzdelávacích príležitostí, o ktorých sa 
predtým diskutovalo v kontexte kultúry. 

 
3.2   Šport 

Predsedníčka poznamenala, že doteraz boli zdôraznené tieto hlavné témy: nezdravý životný štýl; potreba 

integrovanejších politík v oblasti športu a zdravia na európskej úrovni; podpora európskej identity tímami EÚ 

a označovaním EÚ; potrebu väčšieho zvyšovania informovanosti, napríklad prostredníctvom Európskeho 

týždňa športu; a podpora znalostí o tradičnom športe. V diskusii sa zdôraznili tieto myšlienky:  

- Potreba zabezpečiť lepšiu infraštruktúru a financovanie športu pre všetkých, nielen tzv. elitného 
športu, ako aj podporovať miestne športové kluby a poskytovať vzdelávanie v oblasti športu a zdravého 
životného štýlu, najmä pre mladšie deti. V rovnakom kontexte sa spomenula potreba väčšieho počtu 
učiteľov v oblasti športu, ako aj význam partnerského učenia a výmeny najlepších postupov medzi 
športovými funkcionármi. 

- Vytvorenie spoločnej politiky v oblasti športu na úrovni EÚ, ktorá sa bude vzťahovať na životný štýl a 
profesionálny šport a zaručí všetkým deťom prístup k športu, a to aj v rámci vykonávania Záruky pre 
deti. 

- Zaznel návrh využiť Európsky týždeň športu a podujatia v celej EÚ na podporu miestnych a tradičných 
športov.  

- Niektoré príhovory boli zamerané na príspevok športu k podpore inkluzívnej spoločnosti (vrátane 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami).  

- Pripomenula sa myšlienka využívania tímov EÚ a vlajky EÚ na medzinárodných súťažiach v záujme 
podpory európskej identity. 

 

3.3   Mládež 
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Predsedníčka poznamenala, že doteraz boli zdôraznené tieto hlavné témy: ako bojovať proti 

nezamestnanosti mladých ľudí a zlepšiť prístup ku kvalitným pracovným miestam vrátane zákazu neplatených 

stáží; lepšie zapojenie mladých ľudí do rozhodovacieho procesu a zníženie veku oprávňujúceho na účasť na 

voľbách na 16 rokov; začleňovanie mládeže do rôznych politík EÚ; zvýšenie a rozšírenie mobility 

prostredníctvom programu Erasmus+. V diskusii členovia pracovnej skupiny zdôraznili najmä: 

- Ich obavu o zabezpečenie prístupu na trh práce a kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí. Konkrétne 
uvedené nápady zahŕňali zákaz neplatených stáží na európskej úrovni na základe právneho nástroja s 
vylúčením diskriminačných mzdových praktík, ako sú minimálne mzdy pre mladých ľudí, alebo zváženie 
pozitívnej diskriminácie v prospech mladých ľudí, ako aj kombinovanie vzdelávania s praktickou prácou 
v podnikoch.  

- Myšlienka vytvorenia platformy pre mládež, ktorá by mladým ľuďom ponúkla lepšie usmernenie a 
umožnila im výmenu nápadov, preskúmanie možností štúdia, zamestnania a stáží, ako aj zlepšila ich 
chápanie toho, čo podniky potrebujú.  

- Návrh vytvoriť mechanizmus financovania projektov v oblasti podnikania mladých ľudí s cieľom vytvoriť 
1 milión startupov za 10 rokov tak, ako sa uvádza v príslušnom nápade na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme.  

- Význam vykonávania a posilňovania záruky pre mladých vo všetkých členských štátoch, ako aj riešenia 
problémov, ktoré trápia mladých ľudí v súvislosti s pandémiou, a dôležitosť väčšej podpory 
pracovníkom s mládežou a mládežníckym organizáciám, a to aj financovaním a navrhnutím spoločného 
referenčného rámca na úrovni EÚ na podporu pracovníkov s mládežou.            

- Upozornilo sa aj na potrebu lepšieho uznávania informálneho učenia sa a neformálneho vzdelávania.  
- Zabezpečenie prístupu mladých ľudí k sociálnej ochrane a riešenie otázky bývania, a to aj financovaním 

z prostriedkov EÚ.  
- L     epšie zapojenie mladých ľudí do rozhodovacieho procesu a do návrhu a vykonávania politík EÚ, a 

to nielen v oblasti tzv.      mládežníckych tém a nielen počas trvania konferencie. Názory na nápad udeliť 
hlasovacie práva od veku 16 rokov boli opäť rozdelené. Navrhlo sa, že každé takéto právo by malo ísť 
ruka v ruke s občianskym vzdelávaním a spoločnými európskymi učebnými osnovami. 

- Opäť sa nastolila otázka vytvorenia európskej občianskej služby ako prostriedku na posilnenie 
solidarity. 
 

3.4   Kultúra 

Predsedníčka poznamenala, že doteraz boli zdôraznené tieto hlavné témy: ako podporovať európsku 

identitu, napríklad organizovaním medzinárodných podujatí a podporou európskeho dedičstva a kultúrnych 

výmen; ochrana menšín (jazykov a kultúr); potreba sociálnej ochrany umelcov a ich postavenia s doplnkovou 

ochranou; úloha kultúry v boji proti rasizmu a neznášanlivosti. Objavila sa aj myšlienka vytvorenia funkcie 

komisára pre kultúru. V diskusii sa doplnili alebo opakovali tieto myšlienky:  

- Podpora sociálneho začlenenia a boja proti rasizmu a neznášanlivosti prostredníctvom kultúry, 
napríklad odstraňovaním prekážok účasti a podporou projektov a mimovládnych organizácií 
presadzujúcich tieto ciele.  

- Vytvorenie osobitného fondu na podporu kultúrneho dedičstva, ktorý by spájal rôzne zdroje 
financovania na úrovni EÚ, a propagovanie kultúrneho dedičstva digitálnymi prostriedkami. 

- Veľký záujem o iniciatívu európsky Bauhaus a potreba jej ďalšej podpory vo všetkých európskych 
regiónoch.  

- Myšlienka európskeho „kultúrneho pasu“ nad rámec bezplatných lístkov na vlak v rámci iniciatívy 
DiscoverEU s cieľom povzbudiť mladých ľudí, aby objavovali kultúru Európu. Navrhnutá bola aj 
myšlienka kníh na podporu európskej identity. 

- Zopakovali sa obavy týkajúce sa ochrany menšinových jazykov, pričom sa navrhlo zaviesť ucelenú 
politiku viacjazyčnosti financovanú EÚ, ktorá zabezpečí, aby deti mohli študovať a učiť sa v 
menšinových jazykoch, a poskytne finančné prostriedky na viacjazyčný obsah a nábor učiteľov. V tejto 
súvislosti sa objavili aj výzvy na zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru Rady Európy na 
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ochranu národnostných menšín a podporu členských štátov, aby podpísali Európsku chartu 
regionálnych alebo menšinových jazykov.  

- Opäť sa objavili myšlienky európskeho štatútu pre umelcov a podpory ich mobility.  
 

4. Záverečné slová predsedníčky 

Predsedníčka vo svojich záverečných poznámkach pripomenula podobnosť myšlienok, ktoré sa objavili počas 

zasadnutí pracovnej skupiny, a uviedla, že to považuje za dobrý začiatok diskusií pracovnej skupiny o 

odporúčaniach občanov. Zhrnula hlavné body diskusie a poznamenala, že ďalšia práca pracovnej skupiny 

bude prebiehať na základe odporúčaní panelových diskusií občanov.  

 

Príloha: Zoznam členov pracovnej skupiny  

 

Predsedníčka Silja Markkula Európske fórum mládeže 

    

Oslovenie Meno Priezvisko Komponent 

        

pani Greta Karoline ADAMEK  európske panelové diskusie občanov 

pani Christine ANDERSON Európsky parlament 

pán Tiago ANTUNES Rada 

pán Hugues  BAYET národné parlamenty 

pán Matteo Luigi  BIANCHI národné parlamenty 

pán Emil   BOC miestny/regionálny zástupca 

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 

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 

pani Silja MARKKULA Európske fórum mládeže 

pán Kieran MCCARTHY Výbor regiónov 

pani Nora MEBAREK Európsky parlament 

pani Dace MELBĀRDE Európsky parlament 

pán Jean Claude  MICALLEF národné parlamenty 
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pani Baiba  MILTOVICA  Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Vidmantas MITKUS 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pán Pascual NAVARRO Rada Európskej únie 

pán Victor NEGRESCU Európsky parlament 

pani Aoife O’LEARY európske panelové diskusie občanov 

pán Elyes OUERGHI  európske panelové diskusie občanov 

pán George  PAPANDREOU národné parlamenty 

pán Luc PAQUE Rada 

pán Igors  PIMENOVS národné parlamenty 

pani  Anne PRÉDOUR Rada 

pán Paul  RUBIG Európsky hospodársky a sociálny výbor 

pán Piero SAVARIS  európske panelové diskusie občanov 

pán David SMOLJAK 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 

 


