
        
 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam pošiljamo povzetek današnjega plenarnega nagovora evropske poslanke Irene 
Joveve (Renew Europe/Gibanje Svoboda) glede zapuščine evropskega leta mladih 2022. 

Evropska poslanka Irena Joveva je v današnji razpravi o zapuščini evropskega leta mladih poudarila, 
da je težko ocenjevati uspeh in dediščino tega leta glede na to, da ga še ni konec. 

Namesto tega bi po poslankinem mnenju lahko govorili o konkretnih idejah za izboljšanje življenjskih 
razmer mladih. Poudarila je, da je področij, ki jih je treba urediti, veliko. 

Joveva je dodala, da Evropski uniji žal to letos ni uspelo, čeprav so uspeli izpeljati številne dogodke. 
Takšne dogodke in iniciative poslanka podpira, niso pa niti dovolj niti se s takšnimi aktivnostmi ne 
more nadomestiti vsega za nazaj ali za naprej. 

Nagovor je zaključila z besedami: "Na žalost je tako, da mladi nimajo enega krovnega zakona, 
direktive ali akta, ki bi bil namenjen zgolj njim. Zato moramo poskrbeti, da jih vedno postavimo v 
ospredje. Jaz jih. Najmanj to smo jim dolžni." 

 O evropskem letu mladih: 

Evropska komisija vsako leto vse od leta 1983 izbere tematiko, na katero veže kampanjo ozaveščanja, 
spodbujeno z razpravo in dialogom v Evropski uniji. 

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je v svojem lanskem govoru o stanju v Uniji napovedala 
evropsko leto mladih in poudarila, kako pomembni so mladi Evropejci za gradnjo boljše prihodnosti in 
da jih je treba postaviti v središče pozornosti po pandemiji. V tem letu se je zvrstilo kar nekaj 
dogodkov, med drugim je bila tretjina udeležencev Konference o prihodnosti Evrope mladih med 16 
in 25 letom starosti, v začetku decembra pa bo zaključna medinstitucionalna konferenca Zahtevajte 
prihodnost, ki jo bodo soorganizirali mladi. Evropski parlament poudarja, da vse okoliščine okoli 
evropskega leta mladih niso bile optimalne (zamude pri financiranju, pozne objave Komisije, splošna 
draginja). 

Predsednica Komisije je v letošnjem govoru dejala, da bo leto 2023 evropsko leto veščin, s poudarki 
na izobraževanju in usposabljanju. 

Lep pozdrav, 

  

 

Pisarna evropske poslanke  
Irene Joveve 

 

 
Kersnikova ulica 3 
SI - 1000 Ljubljana 
(+386) 51 282 828 
pisarna@irenajoveva.si 

www.irenajoveva.si 

 


