
 

 

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

Seji je predsedovala Silja Markkula, predsednica Evropskega mladinskega foruma 

Četrtek, 7. april 2022, od 18.00 do 20.00 

 

1. Uvodne besede predsedujoče  
 
Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj). Predsedujoča je 
pozdravila udeležence in nato pojasnila, da bodo na seji v glavnem preučeni revidirani osnutki predlogov, ki 
so bili pripravljeni na podlagi razprav v delovni skupini. Dodala je, da so bila v dokumentu upoštevana 
priporočila italijanskega nacionalnega državljanskega foruma, zlasti v sklopih 1 in 3. 
 
2. Govor uradne govorke 
 
Uradna govorka delovne skupine je dejala, da na splošno podpira osnutke predlogov, in predstavila 
uvedene spremembe, ki bi bile še posebej pomembne za udeležence evropskega državljanskega foruma. 
Poudarila je, da spremembe ne bi smele privesti do prevelikega odmika od priporočil državljanskega 
foruma, na primer glede prepovedi neplačanega pripravništva ali najnižje starostne meje za volilno pravico.  
 
3. Predstavitev osnutkov predlogov in razprava o njih, da bodo 8. aprila predstavljeni na plenarnem 
zasedanju 
 
Predsedujoča je izjavila, da bi moral biti šport po tem, ko je bilo na prejšnji seji večkrat zaprošeno za to, 
ločen sklop. Predlagala je, da bi šli od sklopa do sklopa, pri čemer bi najprej pojasnili spremembe, nato pa bi 
besedo dali udeležencem, da bi lahko podali dodatne pripombe. Signe Ratso je med razpravo govorila v 
imenu Evropske komisije, zlasti da bi opozorila na že začete pobude. Udeleženci so večinoma podprli 
osnutke predlogov in podali naslednje dodatne pripombe: 
 
V zvezi s sklopom o izobraževanju:  

- Cilj tega sklopa bi lahko dopolnili s sklicem na pomen vseživljenjskega učenja na podeželskih 
območjih. 

- V zvezi z usklajevanjem izobraževalnih programov bi bilo treba vključiti okvir deljenih pristojnosti 
(zlasti za državljansko vzgojo), pri katerem bi bile upoštevane vse ravni upravljanja, ki so vključene v 
izobraževalno politiko (v italijanski različici bi bilo treba „usklajevati“ popraviti v „harmonizirati“). 

- V okviru ukrepa za izobraževanje in vseživljenjsko učenje, ki bo kos izzivom prihodnosti, so bile med 
drugim predstavljene naslednje zamisli: Pojasniti, da bi moralo biti usposabljanje na delovnem 
mestu brezplačno, kategorijo naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika bi bilo treba 
spremeniti tako, da bi obsegala tudi humanistične vede, podjetništvo in ekonomska pismenost pa 
bi morala biti združena v podtočki. Eden od udeležencev je predlagal, da se navede „okoljska 



 

 

trajnostnost“ in da se pojasni, da je treba „okrepiti tekoče programe“ za medijsko opismenjevanje, 
da bodo v skladu s trenutnim delom Komisije. 

- Kar zadeva usposabljanje učiteljev, je več udeležencev predlagalo, da se doda evropska razsežnost, 
tako da se podpre njihova mobilnost za izmenjavo primerov dobre prakse, pa tudi, da se predvidi, 
da bi lahko mentorirali študente. 

- Predlagano je bilo, da se besedna zveza „učinkovite in dobre širokopasovne povezave“ preoblikuje 
v „učinkovite širokopasovne povezave“. 

 
Kar zadeva sklop o evropskih vprašanjih, povezanih z mladimi: 

- V okviru cilja tega sklopa bi bilo treba okrepiti vlogo mladinskih organizacij v odnosu do institucij EU 
in nacionalnih vlad. 

- Člani delovne skupine so podprli zamisel, da bi se kot del ocene učinka pred predložitvijo 
zakonodajnih predlogov uvedel „preskus o upoštevanju mladih“. 

- Kar zadeva udeležbo mladih v politiki, so nekateri udeleženci podvomili v to, da bi bilo najnižjo 
starostno mejo za volilno pravico dobro znižati, medtem ko so se drugi zavzeli za to, pri čemer so 
izpostavili zlasti vidik kazenske odgovornosti in obdavčitve mladih ter pozdravili, da je ubeseditev 
besedila predloga ohlapna. 

- V zvezi z opazovalnimi obiski je bilo predlagano, da se črta sklicevanje na subvencije, ki so po 
mnenju udeležencev nejasne, in da se kot možnost v okviru poklicnosvetovalnega procesa doda, 
kako postati podjetnik. 

- V zvezi z evropskim jamstvom za mlade je bilo rečeno, da bi ga bilo treba omeniti na vseh ravneh 
evropskega upravljanja, ki sodelujejo pri njegovem izvajanju. 

- Kar zadeva prepoved neplačanega pripravništva ter spoštovanje standardov kakovosti pri 
pripravništvih in zaposlitvah, je več govornikov besedno zvezo „odprti trg delovne sile“ označilo za 
nejasno, eden od udeležencev pa je predlagal, da bi jo preoblikovali v „zunaj formalnega 
izobraževanja“. 

- V zvezi z dostojnim življenjskim standardom je bilo v več pripombah navedeno, da primerjava s 
starejšimi ni ustrezna in bi lahko povzročila zmedo. 

- V okviru ukrepa v zvezi z begom možganov pa so bile med podane naslednje zamisli: Pozvali so, naj 
se uporabijo inovativne, prilagojene politike in financiranje EU, pa tudi, naj se omenijo redko 
poseljena območja, ki jih ta tema še posebej zadeva.  

 
V zvezi s sklopom o kulturi in izmenjavah je predsedujoča predstavila revidirane predloge in zamisli, ki so jih 
izpostavili udeleženci, med drugim: 

- V okviru izmenjav bi lahko omenili program izmenjave za starejše, saj imajo lahko starejši ključno 
vlogo pri prenašanju dediščine, in omogočili, da bi lahko v programu Erasmus sodelovali tudi lokalni 
in regionalni predstavniki. 

- Na splošno je vladalo mnenje, da je bil stavek o spodbujanju učenja angleščine dovolj uravnotežen. 
Sklicevanje na „sosednje države“ bi se moralo glasiti „sosednje države EU“. 

- V zvezi z ukrepom na področju večjezičnosti je bilo zaprošeno, da se omenita Okvirna konvencija za 
varstvo narodnih manjšin in Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih ter uporabi 
močnejši izraz kot „upoštevati“. Predlagano je bilo tudi, da bi se ustanovila posebna institucija EU, 
ki bi se ukvarjala z varstvom in spodbujanjem manjšinskih jezikov. 

- V zvezi z evropsko kulturno dediščino je bilo predlagano, da bi omenili tudi evropsko kulturo in se 
sklicevali na program pobratenja mest. 

- Več govornikov je poudarilo, da bi bilo treba sprejeti evropski status umetnikov. 
 



 

 

Kar zadeva šport, je predsedujoča predstavila nov sklop. Več govornikov je menilo, da bi ga lahko razširili, in 
predlagalo naslednje zamisli:  

- V okviru cilja tega sklopa bi lahko besedilo „šport je na razpotju raznolike problematike“ 
preoblikovali tako, da bi omenili „ključni pomen športa za evropsko družbo“. 

- Predlagano je bilo, da ne bi govorili o „elitnih“ vrstah športa, temveč o „poklicnem in komercialnem 
športu“, in sicer kot protiuteži množičnemu in prostočasnemu športu, in da bi morale biti vse te 
vrste športa vključene v programe mobilnosti.  

- Ukrep v zvezi s tem, da bi bilo treba bolj predstavljati evropsko identiteto, pa se ne bi smel nanašati 
le razobešenje zastave, temveč na prikazovanje simbolov EU na splošno. 

 
 
 
4. Sklepna beseda predsedujoče 
 
Predsedujoča se je ob koncu seje udeležencem zahvalila za njihovo delo in napovedala, da je bila to morda 
zadnja seja te delovne skupine. Sporočila je tudi, da nova različica predlogov ne bo predložena na 
plenarnem zasedanju naslednjega dne, saj jih ne bo mogoče pravočasno prevesti. Bodo pa pripombe, ki so 
bile podane na seji, upoštevane, ko bo ona kot predsedujoča podala svoje pripombe, in obravnavane v 
naslednjem koraku. 


