
 

 

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

ktorej predsedá Silja Markkula, predsedníčka Európskeho fóra mládeže 

štvrtok 7. apríla 2022 od 18.00 do 20.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  
 
Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet (záznam je k dispozícii tu). Po privítaní 
účastníkov predsedníčka vysvetlila, že schôdza sa zameria na revidované predbežné návrhy, ktoré boli 
vypracované na základe diskusií v pracovnej skupine. Dodala, že odporúčania talianskeho národného 
panelu občanov boli v dokumente zohľadnené najmä v okruhoch 1 a 3. 
 
2. Vystúpenie hovorkyne 
 
Hovorkyňa pracovnej skupiny vyjadrila celkovú podporu predbežným návrhom a vysvetlila vykonané 
zmeny, ktoré sú dôležité najmä pre účastníkov európskeho panelu občanov. Poukázala na to, že zmeny by 
nemali viesť k prílišnému odklonu od odporúčaní panelu občanov, napríklad pokiaľ ide o zákaz neplatených 
stáží alebo minimálny vek vo voľbách.  
 
3. Prezentácia a diskusia o predbežných návrhoch s cieľom ich predloženia na plenárnom zasadnutí 
8. apríla 
 
Predsedníčka vyhlásila, že na základe viacerých žiadostí na predchádzajúcej schôdzi by mal byť šport 
samostatným okruhom. Navrhla ísť okruh po okruhu – najprv vysvetliť zmeny a potom dať slovo účastníkom 
na ďalšie pripomienky. Počas diskusie vystúpila Signe Ratso v mene Európskej komisie, aby upozornila 
najmä na už začaté iniciatívy. Účastníci väčšinou vyjadrili podporu predbežným návrhom a uviedli tieto 
dodatočné poznámky: 
 
Pokiaľ ide o okruh Vzdelávanie:  

- V cieli by sa mohol doplniť odkaz na význam celoživotného vzdelávania vo vidieckych oblastiach. 
- Pokiaľ ide o koordináciu vzdelávacích programov, mal by sa zahrnúť rámec spoločných kompetencií 

(najmä pre občiansku výchovu), ktorý by zohľadňoval všetky úrovne verejnej správy zapojené do 
politiky vzdelávania (pokiaľ ide o koordináciou verzus harmonizáciu, talianska verzia by sa mala 
upraviť). 

- V rámci opatrenia o nadčasovom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní sa nastolili tieto nápady: 
stanovenie bezplatnej odbornej prípravy na pracovisku, zmena STEM na STEAM s cieľom zahrnúť 
humanitné vedy a začlenenie podnikania a ekonomickej gramotnosti do spoločného podbodu. 
Jeden účastník navrhol uviesť „environmentálnu udržateľnosť“ a spresniť, že „prebiehajúce 



 

 

programy v oblasti mediálnej gramotnosti by sa mali posilniť“, a to v záujme súladu so súčasnou 
prácou Komisie. 

- Pokiaľ ide o odbornú prípravu učiteľov, viacerí účastníci navrhli pridať európsky rozmer podporou 
ich mobility s cieľom výmeny osvedčených postupov, ako aj poskytnutím pozície mentorov pre 
študentov. 

- Navrhlo sa preformulovať „efektívne širokopásmové pripojenie s dobrou konektivitou“ na 
„efektívne širokopásmové pripojenie“. 

 
Pokiaľ ide o okruh otázok týkajúcich sa európskej mládeže: 

- V rámci cieľa by sa mala posilniť úloha mládežníckych organizácií vo vzťahu k inštitúciám EÚ a 
národným vládam. 

- Členovia pracovnej skupiny podporili zavedenie „testu mládeže“ ako súčasti hodnotenia vplyvu 
pred predložením legislatívnych návrhov. 

- Pokiaľ ide o zapojenie mladých ľudí do politiky, niektorí účastníci vzniesli pochybnosti o znížení 
minimálneho veku na účasť vo voľbách, zatiaľ čo iní sa vyjadrili v jeho prospech, pričom sa zamerali 
na trestnú zodpovednosť a zdaňovanie mladých ľudí a uvítali uvoľnený spôsob formulácie návrhu. 

- V rámci témy pozorovacích návštev sa navrhlo, aby sa odstránil odkaz na dotácie, ktorý účastníci 
považovali za nejasný, a aby sa ako možnosť v rámci profesijného poradenstva doplnila 
podnikateľská dráha. 

- Pokiaľ ide o európsku záruku pre mladých ľudí, malo by sa odkazovať na všetky európske úrovne 
verejnej správy zapojené do jej vykonávania. 

- Pokiaľ ide o zákaz neplatených stáží a súlad stáží a pracovných miest s normami kvality, viacerí 
rečníci opísali znenie „otvorený trh práce“ ako nejasné a jeden účastník navrhol preformulovať ho 
na „mimo formálneho vzdelávania“. 

- Pokiaľ ide o primeranú životnú úroveň, viaceré pripomienky naznačili, že porovnanie so staršími 
vekovými skupinami nebolo vhodné a mohlo by spôsobiť určité nejasnosti. 

- Napokon, v rámci opatrenia týkajúceho sa úniku mozgov, nápady zahŕňali: výzvu na využitie 
inovatívnych prispôsobených politík a financovania z prostriedkov EÚ, ako aj uvedenie 
nedostatočne obývaných oblastí, ktorých sa táto otázka osobitne týka. 

 
Pokiaľ ide o okruh Kultúra a výmeny, predsedníčka predstavila revidované návrhy a myšlienky účastníkov, 
ktoré zahŕňali: 

- V rámci výmen by sa mohol spomenúť výmenný program pre starších občanov, keďže starší občania 
môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri spoločnom využívaní dedičstva, ako aj otvorenie programu 
Erasmus miestnym a regionálnym zástupcom. 

- Celkovo sa veta o podpore angličtiny považovala za dostatočne vyváženú; odkaz na „susedné 
krajiny“ by mal špecifikovať „krajiny susediace s EÚ“. 

- Pokiaľ ide o opatrenie týkajúce sa viacjazyčnosti, požadoval sa odkaz na Rámcový dohovor na 
ochranu národnostných menšín, ako aj na Európsku chartu regionálnych alebo menšinových 
jazykov, a tiež použitie silnejšieho výrazu než „berie na vedomie“. Bola predložená aj myšlienka 
osobitnej inštitúcie EÚ venovanej ochrane a podpore menšinových jazykov. 

- Pokiaľ ide o európske kultúrne dedičstvo, zazneli návrhy pridať zmienku o európskej kultúre a odkaz 
na program sesterských miest. 

- Viacerí rečníci zdôraznili význam prijatia európskeho štatútu umelcov. 
 
Pokiaľ ide o šport, predsedníčka predstavila nový okruh. Viacerí rečníci vyjadrili názor, že by sa mohol 
rozšíriť, a uviedli tieto návrhy:  



 

 

- V rámci cieľa by sa formulácia „šport sa nachádza na križovatke mnohých otázok“ mohla 
preformulovať tak, aby sa v nej spomínal „zásadný význam športu pre európske spoločnosti“. 

- Navrhlo sa, aby sa neodkazovalo na „špičkový šport“, ale na „profesionálny a komerčný šport“ ako 
protiklad k ľudovému a masovému športu, ktoré by mali byť zahrnuté do programov mobility.  

- Napokon, opatrenie týkajúce sa potreby lepšieho zobrazovania európskej identity by sa malo týkať 
zobrazovania symbolov EÚ vo všeobecnosti, nielen vlajky. 

 
 
 
4. Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka na záver schôdze poďakovala účastníkom za ich prácu a vyhlásila, že toto zasadnutie by mohlo 
byť posledným zasadnutím pracovnej skupiny. Uviedla tiež, že v nasledujúci deň nebude k dispozícii nová 
verzia návrhov pre plenárne zasadnutie, pretože ich nebolo možné preložiť včas. Príspevky predložené 
počas schôdze sa však zohľadnia v jej pripomienkach vo funkcii predsedníčky a v ďalších krokoch. 


