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STRNJENI ZAPISNIK DELOVNE SKUPINE ZA IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 

Predsedujoča Silja Markkula, predsednica Evropskega mladinskega foruma 

Petek, 21. januar 2022, od 10.00 do 12.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujoče  

Predsedujoča je pozdravila udeležence seje, ki je potekala v hibridni obliki, in napovedala tudi njen spletni 
prenos (posnetek je na voljo tukaj).  
 
Predstavila je stanje po prvem evropskem državljanskem forumu na temo Močnejše gospodarstvo, socialna 
pravičnost in delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladina in šport/digitalna preobrazba ter pojasnila, da 
je tretja seja foruma zaradi zdravstvenih razmer preložena na 25. in 27. februar in da zato o priporočilih še ni 
mogoče razpravljati. Razprava bo tako temeljila na prispevkih z večjezične digitalne platforme in preteklih 
razpravah v delovni skupini.  
 
2. Poročila o stanju razprav v okviru prvega evropskega državljanskega foruma in nacionalnih 

državljanskih forumov v zvezi z delovno skupino za izobraževanje, kulturo, mladino in šport 

Predsedujoča je spomnila, da so predstavniki evropskega državljanskega foruma na prejšnji seji delovne 
skupine povzeli dotedanje razprave. Poleg tega so na nacionalnih državljanskih forumih obravnavali ideje s 
področja izobraževanja, kulture, mladih in športa. Priporočila evropskega in nacionalnih državljanskih 
forumov bodo marca predstavljena na plenarnem zasedanju in v delovni skupini. 
 
3. Predsedujoča je predstavila razprave z večjezične digitalne platforme in tematske razprave 

Razpravljalo se je o štirih temah: izobraževanje, šport, mladina in kultura. Predsedujoča je najprej povzela 

prispevke na platformi in prejšnje razprave, nato pa člane delovne skupine vprašala, katere konkretne 

predloge na podlagi prispevkov na platformi bi lahko oblikovali in kako bi lahko nadgradili delo skupine.  

 

3.1   Izobraževanje 

Predsedujoča je povzela, da so bile dotlej glavne teme naslednje: zagotavljanje enakega dostopa do 

izobraževanja, zlasti v okviru pandemije; spodbujanje evropske identitete s skupnimi učnimi programi ali 

učbenikom zgodovine; boj proti rasizmu in nestrpnosti prek izobraževanja; spodbujanje izobraževanja, ki bo 

kos izzivom prihodnosti in bo zajemalo podnebje, digitalizacijo ter mehke veščine; priprava skupnih izhodišč 

za podjetja in izobraževalne ustanove za boljše odzivanje na potrebe trga; izboljšanje dostopa do programov 

mobilnosti (Erasmus+) in njihove prepoznavnosti ter ustreznejše priznavanje vajeništva. Razprava je bila 

osredotočena na spodnje vidike.  

- Dostop do kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja na oddaljenih ali podeželskih 

območjih, pa tudi za marginalizirane skupine. Sodelujoči so pozvali k vzpostavitvi trdne digitalne 

infrastrukture po vsej EU ter k razvoju spletnih virov in spletnega poučevanja, vključno s platformami 
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za poučevanje, ki bi bili v pomoč učencem in učiteljem. Izpostavljena je bila zamisel o skupnem 

evropskem referenčnem okviru za kakovostno izobraževanje.  

- Večkrat je bilo omenjeno tudi izobraževanje, ki bo primerno za izzive prihodnosti: poučevanje mehkih 

veščin, medosebnih odnosov in komunikacijskih veščin otrok, zdravstvenih in okoljskih vprašanj, pa 

tudi prekvalifikacija odraslih, ki morajo zamenjati službo. Pozvali so k usposabljanju učiteljev, da bi 

bolj uskladili ponudbo izobraževanja, in k zagotavljanju posodobljenih učbenikov, tudi prek spletne 

platforme. Eden od predlogov je bil, da se vsem mladim ponudi sveženj zagotovljenih znanj in 

spretnosti, priznanih po vsej EU.  

- Predlagali so oblikovanje konkretnega načrta za izvajanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 

2025.  

- Razpravljali so o spodbujanju mobilnosti učiteljev in uradnikov/politikov na lokalni ravni ter o razvoju 

programa Erasmus+ s hibridnim in spletnim učenjem. Izrazili so pomisleke glede bega možganov zaradi 

gospodarskih omejitev ali kot stranskega učinka mobilnosti.  

- Pozvali so k pripravi obsežnega modula ali učnega načrta za učenje o Evropi v šolah (zgodovina, 

kultura, vrednote in aktualne teme) ali skupnega sklopa o zgodovini in delovanju institucij EU kot 

nekoliko bolj omejene rešitve za spodbujanje skupne evropske identitete.  

- Predstavili so ideje za boj proti rasizmu in nestrpnosti z uvedbo pouka etike v šoli, ki bi bilo po 

možnosti obvezno, ter s poučevanjem o vprašanjih, kot so enakost spolov, spolna usmerjenost in 

vključujoča družba. 

- Potrebo po večjem vzajemnem priznavanju akademskih diplom in vajeništva, tudi za osebe z 
migrantskim in begunskim ozadjem.  

- Poudarili so spodbujanje manjšinskih jezikov s priložnostmi za izobraževanje, o katerih se je že 
razpravljalo pri temi kulture. 

 
3.2   Šport 

Predsedujoča je povedala, da so bile doslej glavne teme naslednje: nezdrav življenjski slog, potreba po bolj 

povezanih politikah na področju športa in zdravja na evropski ravni, spodbujanje evropske identitete z 

ekipami EU in znamčenjem EU, potreba po večjem ozaveščanju, na primer z evropskim tednom športa, ter 

spodbujanje poznavanja tradicionalnih športov. V razpravi je bilo poudarjenih več konkretnih zamisli, na 

kratko so opisane spodaj.  

- Potreba po boljši infrastrukturi in financiranju množičnega športa, ne samo elitnih športov, pa tudi po 
podpori lokalnim športnim klubom ter zagotavljanju izobraževanja o športu in zdravem življenjskem 
slogu, zlasti za mlajše otroke. V tem okviru je bilo omenjeno, da potrebujemo več učiteljev športa, pa 
tudi, kako pomembna sta vzajemno učenje in izmenjava dobre prakse med športnimi uradniki. 

- Oblikovanje skupne športne politike na ravni EU, ki bo zajemala življenjski slog in poklicni šport ter 
vsem otrokom omogočila dostop do športa, tudi v okviru izvajanja jamstva za otroke. 

- Omenili so tudi promocijo lokalnih in tradicionalnih športov v okviru evropskega tedna športa in 
dogodkov po vsej EU.  

- Nekateri sodelujoči so izpostavili prispevek športa k spodbujanju vključujoče družbe (vključno z enakim 
obravnavanjem moških in žensk).  

- Omenjena je bila zamisel, da bi na mednarodnih tekmovanjih sodelovale ekipe EU in da bi se 
uporabljala zastava EU, s čimer bi spodbujali evropsko identiteto. 

 

3.3   Mladi 

Predsedujoča je ugotovila, da so bile doslej glavne teme naslednje: kako odpraviti brezposelnost mladih in 

izboljšati dostop do kakovostnih delovnih mest, vključno s prepovedjo neplačanega pripravništva; boljše 

vključevanje mladih v proces odločanja in znižanje starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let; 

vključevanje mladih v različne politike EU; povečanje in razširitev mobilnosti prek programa Erasmus+. Člani 

delovne skupine so v razpravi poudarili zlasti naslednje. 
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- Željo, da se mladim zagotovi dostop do trga dela in kakovostnih delovnih mest. Omenili so konkretne 
ideje, kot so prepoved neplačanega pripravništva na evropski ravni s pravnim instrumentom, izključitev 
diskriminatornih plačnih praks, kot so minimalne plače za mlade, in pozitivno diskriminacijo v korist 
mladih ter združevanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih.  

- Vzpostavitev mladinske platforme za boljše usmerjanje mladih, ki bi jim omogočila izmenjavo idej, 
spoznavanje študijskih smeri, zaposlitev in priložnosti za pripravništvo, s čimer bi tudi bolje razumeli 
potrebe podjetij.  

- Predlog za vzpostavitev mehanizma financiranja za projekte podjetništva mladih, da bi v desetih letih 
ustanovili milijon zagonskih podjetij, kot je bilo predlagano tudi na večjezični digitalni platformi.  

- Pomen izvajanja in krepitve jamstva za mlade v vseh državah članicah in reševanja težav, s katerimi se 
srečujejo mladi med pandemijo, več podpore, tudi finančne, za mladinske delavce in mladinske 
organizacije, ter predlog za skupni referenčni okvir za EU, ki bi podpiral mladinske delavce. 

- Predlagano je bilo tudi boljše priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja.  
- Zagotavljanje dostopa mladih do socialne zaščite in reševanje stanovanjske problematike, tudi s 

sredstvi EU.  
- Boljše vključevanje mladih v odločanje ter oblikovanje in izvajanje politik EU, ki bodo presegale 

vprašanja, ki se neposredno tičejo mladih in trajanja konference. Mnenja o podelitvi volilne pravice od 
16. leta dalje so bila deljena. Predlagano je bilo, da bi morala biti ta pravica tesno povezana z 
državljansko vzgojo in skupnim evropskim učnim načrtom. 

- Ponovno je bila izpostavljena ustanovitev evropske državljanske službe, s katero bi krepili solidarnost. 
 

3.4   Kultura 

Predsedujoča je ugotovila, da so bile doslej glavne teme naslednje: kako spodbujati evropsko identiteto, na 

primer z organizacijo mednarodnih dogodkov, promocijo evropske dediščine in kulturnimi izmenjavami; 

varstvo manjšin (jezikov in kultur); potreba po socialni zaščiti umetnikov in zaščiti njihovega statusa; vloga 

kulture v boju proti rasizmu in nestrpnosti. Izpostavljena je bila tudi ideja o komisarju za kulturo. V razpravi 

so bile izpostavljene ali ponovljene naslednje točke.  

- Spodbujanje socialne vključenosti in boja proti rasizmu in nestrpnosti s pomočjo kulture, na primer z 
zmanjšanjem ovir za sodelovanje ter podpiranjem projektov in nevladnih organizacij, ki delajo za te 
cilje.  

- Oblikovanje namenskega sklada za podporo kulturni dediščini, ki bi združeval različne vire financiranja 
na ravni EU, in spodbujanje kulturne dediščine z digitalnimi sredstvi. 

- Veliko zanimanje za pobudo evropskega Bauhausa, ki bi jo bilo treba še naprej spodbujati v vseh 
evropskih regijah.  

- Zamisel o evropski „kulturni izkaznici“, ki ne bi bila zgolj brezplačna vozovnica za vlak v okviru pobude 
Discover EU in s katero bi mlade spodbudili k odkrivanju evropske kulture. Predstavljena je bila tudi 
ideja o knjigah, s katerimi bi spodbujali evropsko identiteto. 

- Znova je bil izpostavljen pomislek v zvezi z zaščito manjšinskih jezikov. Predlagana je bila uvedba 
„celovite politike večjezičnosti“, ki bi jo financirala EU, s katero bi zagotovili, da bi se otroci lahko učili 
manjšinskih jezikov in da bi jih v teh jezikih tudi poučevali, ter s katero bi zagotovili sredstva za 
večjezične vsebine in zaposlovanje učiteljev. V zvezi s tem so nekateri pozvali, naj se zagotovi izvajanje 
Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in naj se države članice spodbuja k 
podpisu Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih.  

- Znova so bile omenjene zamisli o evropskem statutu za umetnike in spodbujanju njihove mobilnosti.  
 

4. Zaključni nagovor predsedujoče 

Predsedujoča je v sklepnem nagovoru ugotovila, da so predstavljene zamisli podobne tistim, ki so bile 

izražene na sejah delovne skupine, in menila, da je to dobro izhodišče za začetek razprav o priporočilih 

državljanov v delovni skupini. Povzela je glavne točke razprave in ugotovila, da bo nadaljnje delo organizirano 

na podlagi priporočil državljanskih forumov.  
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Priloga: Seznam članov delovne skupine  

 

predsedujoča Silja Markkula Evropski mladinski forum 

    

Naziv Ime Priimek Član/-ica 

        

ga. Greta Karoline ADAMEK  evropski državljanski forumi 

ga. Christine ANDERSON Evropski parlament 

g. Tiago ANTUNES Svet 

g. Hugues  BAYET nacionalni parlamenti 

g. Matteo Luigi  BIANCHI nacionalni parlamenti 

g. Emil  BOC lokalni/regionalni predstavnik 

ga.  Fabíola  CARDOSO nacionalni parlamenti 

ga.  Paula CARVALHO Svet 

g. Levteris (Lefteris) 
HRISTOFORU 
(CHRISTOFOROU) 

Evropski parlament 

ga.  Gabriela  CRETU nacionalni parlamenti 

g. François DECOSTER  Odbor regij 

ga. Daniela DUMITRU  evropski državljanski forumi 

ga. Laurence FARRENG Evropski parlament 

ga. Kinga GAL Evropski parlament 

ga.  Josune  GOROSPE nacionalni parlamenti 

g. Enzo GORZA evropski državljanski forumi 

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 KURAS (KOURRAS) nacionalni državljanski forumi/dogodki 

ga. Regina LAUCYTE  evropski državljanski forumi 

ga. Silja MARKKULA Evropski mladinski forum 

g. Kieran MCCARTHY Odbor regij 

ga. Nora MEBAREK Evropski parlament 

ga. Dace MELBĀRDE Evropski parlament 

g. Jean Claude  MICALLEF nacionalni parlamenti 

ga. Baiba  MILTOVICA  Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Vidmantas MITKUS nacionalni državljanski forumi/dogodki 

g. Pascual NAVARRO Predsedovanje Svetu Evropske unije: 

g. Victor NEGRESCU Evropski parlament 

ga. Aoife O’LEARY evropski državljanski forumi 

g. Elyes OUERGHI  evropski državljanski forumi 

g. Jorgos (George)  
PAPANDREU 
(PAPANDREOU) 

nacionalni parlamenti 

g. Luc PAQUE Svet 

g. Igors  PIMENOVS nacionalni parlamenti 
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ga.  Anne PRÉDOUR Svet 

g. Paul  RUBIG Evropski ekonomsko-socialni odbor 

g. Piero SAVARIS  evropski državljanski forumi 

g. David SMOLJAK 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 forumi 

 


