
 

 

 
SAŽETAK ZAPISNIKA RADNE SKUPINE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, MLADE I SPORT 

Pod predsjedanjem Silje Markkule, predsjednice Europskog foruma mladih 

Četvrtak, 7. travnja 2022., 18:00 – 20:00 

 

1. Uvodne napomene predsjedateljice  
 
Sastanak se održao u hibridnom obliku i prenosio se putem interneta (snimka je dostupna ovdje). 
Nakon što je pozdravila sudionike, predsjedateljica je navela da će se sastanak usredotočiti na revidirane 
nacrte prijedloga koji su pripremljeni na temelju rasprava u radnoj skupini. Dodala je da su preporuke 
talijanskog nacionalnog panela građana i građanki uzete u obzir u dokumentu, posebno u tematskim 
skupinama 1. i 3. 
 
2. Intervencija glasnogovornika 
 
Glasnogovornica radne skupine izrazila je opću potporu nacrtima prijedloga i rastumačila promjene koje će 
biti posebno važne sudionicima u panelu europskih građana i građanki. Istaknula je da promjene ne bi 
trebale dovesti do prevelikog odstupanja od preporuka panela građana i građanki, primjerice u pogledu 
zabrane neplaćenog stažiranja ili minimalne dobi za glasovanje.  
 
3. Predstavljanje nacrta prijedlogâ i rasprava o njemu s ciljem njegova predstavljanja na plenarnoj 
skupštini 8. travnja 
 
Predsjedateljica je navela da bi na temelju višestrukih zahtjeva na prethodnom sastanku sport trebao 
postati zasebna tematska skupina. Predložila je da se prođe po svim tematskim skupinama tako što će se 
prvo objasniti promjene, a potom će sudionici dobiti riječ za dodatne komentare. Signe Ratso govorila je 
tijekom rasprave u ime Europske komisije, posebno kako bi skrenula pozornost na već pokrenute inicijative. 
Sudionici su uglavnom podržali nacrte prijedloga i iznijeli sljedeće dodatne napomene: 
 
U pogledu tematske skupine o obrazovanju:  

- U vezi s ovim ciljem mogla bi se dodati napomena o važnosti cjeloživotnog učenja u ruralnim 
područjima. 

- Kad je riječ o koordinaciji obrazovnih programa, trebalo bi uključiti okvir podijeljenih nadležnosti 
(posebno za građansko obrazovanje), kojim će se uzeti u obzir sve razine vlasti uključene u 
obrazovnu politiku (u talijanskoj verziji potrebna je ispravka o koordinaciji odnosno usklađivanju). 

- U okviru mjere o obrazovanju otpornom na promjene u budućnosti i cjeloživotnom učenju iznesene 
su sljedeće ideje: utvrđivanje besplatnog osposobljavanja na radnom mjestu, promjena STEM-a u 
STEAM kako bi se uključile humanističke znanosti te povezivanje poduzetništva i ekonomske 
pismenosti u jednoj podtočki. Jedan je sudionik predložio da se spomene „okolišna održivost” i da 



 

 

se navede da bi „trebalo poboljšati tekuće programe medijske pismenost” radi usklađenosti s 
trenutačnim radom Komisije. 

- Nekoliko sudionika predložilo je dodavanje europske dimenzije osposobljavanju nastavnika tako što 
će se podupirati njihova mobilnosti radi razmjene dobrih praksi, kao i nuđenje mentorstva 
studentima. 

- Predloženo je da se „učinkovita širokopojasna mreža s dobrom povezanošću” preformulira u 
„učinkovitu širokopojasnu povezivost”. 

 
U pogledu tematske skupine o europskim pitanjima mladih: 

- U tom bi cilju trebalo dodatno naglasiti povezanost organizacija mladih s institucijama EU-a i 
nacionalnim vladama. 

- Članovi radne skupine podržali su uvođenje „testa mladih” kao dijela procjene učinka prije 
predstavljanja zakonodavnih prijedloga. 

- Kad je riječ o uključenosti mladih u politiku, neki su sudionici izrazili sumnje u pogledu smanjenja 
minimalne dobi za glasovanje, dok su se drugi članovi izjasnili za, pri čemu su se usredotočili na 
kaznenu odgovornost i oporezivanje mladih te pozdravili umjereni način na koji je formuliran tekst 
prijedloga. 

- U okviru promatračkih posjeta predloženo je da se ukloni upućivanje na subvencije, koje sudionici 
smatraju nejasnima, te da se postajanje poduzetnikom doda kao jedna od mogućnosti u okviru 
profesionalnog usmjeravanja. 

- Kada je riječ o europskoj Garanciji za mlade, trebalo bi uputiti na sve razine europske vlade 
uključene u njezinu provedbu. 

- U pogledu zabrane neplaćenog stažiranja i usklađenosti stažiranja i radnih mjesta sa standardima 
kvalitete, nekoliko govornika opisalo je izraz „otvoreno tržište rada” kao nejasan, a jedan je 
sudionik predložio da ga se preformulira u „izvan formalnog obrazovanja”. 

- Kad je riječ o razumnom životnom standardu, nekoliko je primjedbi upućivalo na to da usporedba 
sa starijim dobnim skupinama nije primjerena i da bi mogla dovesti do određene zabune. 

- Naposljetku, u okviru mjere o odljevu mozgova ideje su uključivale: poticanje na korištenje 
inovativnih prilagođenih politika i financijskih sredstava EU-a, kao i upućivanje na nedovoljno 
naseljena područja koja su posebno važna za to pitanje. 

 
Predsjedateljica je predstavila revidirane prijedloge i ideje za tematsku skupinu o kulturi i razmjenama koje 
su iznijeli sudionici i koje su uključivale sljedeće: 

- U okviru razmjene mogao bi se spomenuti program razmjene starijih građana jer stariji građani 
mogu imati ključnu ulogu u dijeljenju baštine, kao i otvaranje programa Erasmus lokalnim i 
regionalnim predstavnicima. 

- Rečenica o promicanju engleskog jezika općenito je ocijenjena kao dovoljno uravnotežena; u 
upućivanju na „susjedne zemlje” trebalo bi konkretizirati „susjedne zemlje EU-a”. 

- Kad je riječ o mjeri o višejezičnosti, zatraženo je upućivanje i na Okvirnu konvenciju za zaštitu 
nacionalnih manjina i na Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, kao i na uporabu 
upečatljivijeg izraza od „primanja na znanje”. Također je iznesena ideja o posebnoj instituciji EU-a 
posvećenoj zaštiti i promicanju manjinskih jezika. 

- Kad je riječ o europskoj kulturnoj baštini, bilo je prijedloga za spominjanje europske kulture i 
upućivanje na program sestrinskih gradova. 

- Nekoliko govornika naglasilo je važnost usvajanja europskog statusa umjetnika. 
 



 

 

Kad je riječ o sportu, predsjedateljica je predstavila novu tematsku skupinu. Nekoliko govornika smatra da 
bi se ona mogla proširiti te su iznijeli sljedeće ideje:  

- U skladu s tim ciljem, formulacija „sport se nalazi na okosnici mnogih pitanja” mogla bi se 
preformulirati tako da se spomene „ključna važnost sporta za europska društva”. 

- Predloženo je da se ne upućuje na „elitni sport”, nego na „profesionalne i komercijalne sportove”, 
za razliku od tradicionalnog sporta i amaterskog sporta, koji bi svi trebali biti uključeni u programe 
mobilnosti.  

- Naposljetku, mjera koja se odnosi na potrebu za pojačanim prikazivanjem europskog identiteta 
trebala bi se odnositi na prikaz simbola EU-a općenito, a ne samo na zastavu. 

 
 
 
4. Zaključne napomene predsjedateljice 
 
Predsjedateljica je zaključila sastanak zahvalivši sudionicima na njihovu radu i izjavivši da bi taj sastanak 
mogao biti posljednji sastanak radne skupine. Također je navela da neće biti nove verzije prijedloga za 
plenarnu sjednicu sljedećeg dana jer ih se ne može prevesti na vrijeme. Međutim, doprinosi koji su izneseni 
tijekom sastanka uzet će se u obzir kad ona kao predsjedateljica bude iznosila primjedbe te će ih se prenijeti 
u iduće faze. 


