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PROTOKOLO SANTRAUKA 

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto darbo grupė  
Pirmininkė: Silja Markkula, Europos jaunimo forumas 

2021 m. spalio 22 d. 11.00–13.00 val. 
 

1. Pirmininkės įžanginės pastabos  
 

Tai buvo pirmasis šios darbo grupės posėdis; jis vyko mišriu formatu. Pirmininkė Silja Markkula 
pasveikino narius ir paaiškino, kad posėdžio tikslas – susipažinti ir surengti pirmąją diskusiją apie 
besiformuojančias temas ir idėjas, ateinančias iš piliečių forumų ir daugiakalbės skaitmeninės 
platformos. Ji apžvelgė iki šiol skaitmeninėje platformoje tema „Švietimas, kultūra, jaunimas ir 
sportas“ išsakytas mintis, apimančias jaunimo nedarbo, bendros ES tapatybės, ateities iššūkiams 
parengto švietimo, judumo ES ir Europos paveldo temas. Ji taip pat aptarė reikšmingus Europos 
jaunimo renginio, kuriame buvo aptartos panašios temos, rezultatus.   
 
Kalbėdama apie būsimą procesą, pirmininkė atkreipė dėmesį į tai, kad darbo grupė dirbs 
vadovaudamasi bendru sutarimu. Be to, ji pažymėjo, kad gali būti sutapimų su kitų darbo grupių 
darbu dėl to, kad kai kurios šios darbo grupės sritys, pvz., jaunimas, apima įvairius sektorius. 
Pirmininkė suteikė žodį visiems nariams, pradedant nuo Europos piliečių forumų atstovų.  
 

2. Diskusija  
 
Europos piliečių forumo „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo 
vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ atstovai 
apžvelgė aktualias temas, iškeltas pirmojoje forumo sesijoje, vykusioje rugsėjo 17–19 d. Jos apėmė 
švietimą ir jaunimo judumą, jaunimo nedarbą, COVID-19 poveikį jaunimui, kalbų mokymąsi ir 
Europos simbolių vaidmenį. 
 
Darbo grupės nariai išreiškė nuomonę dėl piliečių indėlio ir nurodė, ko jie tikisi iš būsimo darbo. 
Daugelis kalbėjo apie jaunimą ir švietimą. Visų pirma iškelti šie klausimai: 

  

 ne vienas iš kalbėjusiųjų pabrėžė, kad svarbu kovoti su COVID-19 krizės sukeltu jaunimo 
nedarbu ir sudaryti jaunimui palankesnes sąlygas patekti į darbo rinką. 

 Be to, buvo raginama jaunimui užtikrinti kokybiškas darbo vietas ir teisingą atlyginimą, be 
kita ko, sprendžiant neapmokamų stažuočių problemą. 

 Buvo akcentuotas reikšmingas socialinis ir psichologinis COVID-19 krizės poveikis jaunimui ir 
jo galimybėms mokytis. 

 Kai kurie kalbėtojai sutelkė dėmesį į judumą Europos Sąjungoje, be kita ko, jo su tvarumu 
susijusius aspektus ir galimas tolesnes priemones, kurios palengvintų studentų judumą.  

 Buvo raginama mokyklose gerinti pilietinį ugdymą ES klausimais, be to, buvo pateikta keletas 
pasiūlymų sukurti bendrą programą arba bendrą istorijos knygą, siekiant puoselėti bendrą 
europinę tapatybę.  

 Taip pat buvo akcentuota švietimo ir kultūros svarba kovojant su rasizmu ir netolerancija. 

 Keletas narių pasiūlė rinkimų teisės amžių sumažinti iki 16 metų, o kiti išreiškė nuomonę, kad 
šiuo klausimu nėra bendro sutarimo.  
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 Buvo paminėta kalbų įvairovė ir kalbinių mažumų apsauga, kaip vieni esminių europinės 
tapatybės elementų.  

 Taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su sporto ir sveikos gyvensenos propagavimu ir 
tarptautinių kultūros bei sporto renginių reikšmė stiprinant bendrą europinę tapatybę.  
 

Kai kurie kalbėtojai atkreipė dėmesį į esamas ES masto iniciatyvas švietimo, kultūros, jaunimo bei 
sporto srityse ir ragino, kad jos sudarytų darbo grupės veiklos pagrindą. Kiti priminė apie ribotą ES 
kompetenciją srityse, už kurias atsakinga darbo grupė. Be to, buvo raginama jaunimą įtraukti į ES 
politiką, nes jis susijęs ir su kitomis politikos sritimis.  
 
Taip pat buvo aptartas diskusijų organizavimas darbo grupėje. Keletas narių ragino geriau 
struktūruoti diskusiją, suteikiant galimybę per būsimus posėdžius dirbti ne tik plenarinio posėdžio 
formatu, bet ir pogrupiuose. Be to, buvo akcentuota būtinybė pateikti konkrečių pasiūlymų dėl to, ką 
būtų galima aptarti kitame plenariniame posėdyje. 
 

3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 
 
Pirmininkė apibendrino diskusijų metu dažniausiai kilusius klausimus ir atkreipė dėmesį į pasiūlymų, 
kurie gali būti pateikti plenariniam posėdžiui, įvairovę. Ji taip pat pažymėjo narių pageidavimą, greta 
plenarinio posėdžio, taikyti kitus formatus, kad darbo grupės posėdžių diskusijos būtų išsamesnės, ir 
išreiškė norą grįžti prie šio klausimo.  
 
Nariai buvo informuoti apie tai, kad iki kito darbo grupės posėdžio, vyksiančio gruodžio mėnesį, bus 
pateiktos Europos piliečių forumo rekomendacijos, ir darbo grupė savo darbe turės jomis vadovautis. 
Pirmininkė taip pat priminė, kad vykstant konferencijai daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje bus 
galima toliau teikti siūlymus ir aptarti konkrečias idėjas.  
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PRIEDAS. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto darbo grupės narių sąrašas 
 

Pirmininkė:  Silja MARKKULA (Europos jaunimo forumas) 
 
 

Vardas Pavardė Organizacija 

      

Greta Karoline ADAMEK  Europos piliečių forumas 

Christine ANDERSON Europos Parlamentas 

Tiago ANTUNES Taryba 

Hugues  BAYET Nacionaliniai parlamentai 

Mikuláš  BEK Nacionaliniai parlamentai 

Matteo Luigi  BIANCHI Nacionaliniai parlamentai 

Emil   BOC Vietos / regiono lygmens atstovas 

Fabíola  CARDOSO Nacionaliniai parlamentai 

Paula CARVALHO Taryba 

Lefteris CHRISTOFOROU Europos Parlamentas 

Gabriela  CRETU Nacionaliniai parlamentai 

François DECOSTER  Regionų komitetas 

Daniela DUMITRU  Europos piliečių forumas 

Laurence FARRENG Europos Parlamentas 

Kinga GAL Europos Parlamentas 

Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Taryba 

Josune  GOROSPE Nacionaliniai parlamentai 

Enzo GORZA Europos piliečių forumas 

Alicia HOMS GINEL Europos Parlamentas 

Zuzana HOZLÁROVÁ Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Tea JARC Socialiniai partneriai 

Danuta  JAZŁOWIECKA Nacionaliniai parlamentai 

Željka  JOSIĆ Taryba 

Peter  KMEC Nacionaliniai parlamentai 

Antonis KOURRAS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Regina LAUCYTE  Europos piliečių forumas 

Kieran MCCARTHY Regionų komitetas 

Nora MEBAREK Europos Parlamentas 

Dace MELBĀRDE Europos Parlamentas 

Jean Claude  MICALLEF Nacionaliniai parlamentai 

Baiba  MILTOVICA  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Vidmantas MITKUS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Victor NEGRESCU Europos Parlamentas 

Elyes OUERGHI  Europos piliečių forumas 

George  PAPANDREOU Nacionaliniai parlamentai 
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Igors  PIMENOVS Nacionaliniai parlamentai 

Anne PRÉDOUR Taryba 

Janinie REINARTZ Taryba 

Paul  RUBIG 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Piero SAVARIS  Europos piliečių forumas 

Axel  SCHÄFER Nacionaliniai parlamentai 

Michaela SOJDROVA Europos Parlamentas 

Guy VERHOFSTADT Europos Parlamentas 

Isabel WISELER-LIMA Europos Parlamentas 

Salima YENBOU Europos Parlamentas 

Marina ZELENETSKA  Europos piliečių forumas 

 


