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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu darba grupa,  

ko vada Silja Markkula (Eiropas Jaunatnes forums) 
2021. gada 22. oktobrī plkst. 11.00-13.00 

 
1. Priekšsēdētājas ievadvārdi  

 
Šīs darba grupas pirmā sanāksme notika hibrīdsanāksmes veidā. Priekšsēdētāja Silja Markkula sveica 
darba grupas locekļus un paskaidroja, ka sanāksmes mērķis ir savstarpēji iepazīties un pirmo reizi 
diskutēt par jauniem tematiem un idejām, kas apspriestas pilsoņu paneļdiskusijās un daudzvalodu 
digitālajā platformā. Viņa sniedza pārskatu par ieguldījumu, kas līdz šim sniegts  digitālajā platformā 
par tematu “Izglītība, kultūra, jaunatne un sports” un aptver tādus jautājumus kā jauniešu bezdarbs, 
kopēja ES identitāte, nākotnes prasībām atbilstoša izglītība, mobilitāte ES iekšienē un Eiropas 
mantojums. Viņa arī minēja attiecīgos Eiropas Jaunatnes dienu rezultātus, jo minētajā pasākumā tika 
izvirzīti līdzīgi jautājumi.   
 
Attiecībā uz turpmāko procesu priekšsēdētāja uzsvēra, ka darba grupa strādās saskaņā ar 
vienprātības principu. Viņa arī norādīja, ka dažu aptverto jomu, piemēram, attiecībā uz jaunatni, 
starpnozaru rakstura dēļ radīsies zināma pārklāšanās ar citu darba grupu darbu. Pēc tam 
priekšsēdētāja deva vārdu visiem darba grupas locekļiem, sākot ar Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju 
pārstāvjiem.  
 

2. Diskusija  
 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas / Izglītība, 
kultūra, jaunatne un sports / Digitālā pārveide” pārstāvji sniedza pārskatu par attiecīgajiem 
tematiem, kas tika apspriesti 17.–19. septembra paneļdiskusijas pirmajā sesijā. To vidū bija izglītība 
un jauniešu mobilitāte, jauniešu bezdarbs, Covid-19 ietekme uz jauniešiem, valodu apguve un Eiropas 
simbolu nozīme. 
 
Darba grupas locekļi pauda savu viedokli par iedzīvotāju ieguldījumu un izklāstīja, ko viņi sagaida no 
turpmākā darba. Daudzi runātāji pievērsās jaunatnei un izglītībai. Jo īpaši tika apspriesti tālāk 
izklāstītie jautājumi. 

  

 Vairāki runātāji uzsvēra, ka ir svarīgi novērst jauniešu bezdarbu pēc Covid-19 krīzes un 
atvieglot jauniešu piekļuvi darba tirgum. 

 Izskanēja arī aicinājumi nodrošināt kvalitatīvas darbvietas un taisnīgu atalgojumu jauniešiem 
un cita starpā risināt jautājumu par neapmaksātu stažēšanos. 

 Runātāji apsprieda Covid-19 krīzes būtisko sociālo un psiholoģisko ietekmi uz jauniešiem un 
viņu piekļuvi izglītībai. 

 Daži runātāji pievērsās mobilitātei ES iekšienē, tostarp ilgtspējas aspektiem un iespējamiem 
turpmākiem pasākumiem studentu mobilitātes veicināšanai.  

 Tika pausti aicinājumi skolās uzlabot pilsonisko izglītošanu par ES, kā arī daži ierosinājumi 
izveidot kopīgu programmu vai kopīgu vēstures grāmatu, lai veicinātu kopīgu Eiropas 
identitāti.  

 Tika uzsvērta arī izglītības un kultūras nozīme cīņā pret rasismu un neiecietību. 
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 Daži darba grupas locekļi ierosināja samazināt balsošanas vecumu līdz 16 gadiem, savukārt 
citi minēja, ka šajā jautājumā nav vienprātības.  

 Valodu daudzveidība un lingvistisko minoritāšu aizsardzība tika minēta kā Eiropas identitātes 
pamatelementi.  

 Tika apspriesti arī jautājumi, kas saistīti ar sportu un veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī 
starptautisku kultūras un sporta pasākumu nozīme Eiropas kopīgās identitātes stiprināšanā.  
 

Daži runātāji uzsvēra pašreizējās ES līmeņa iniciatīvas izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomā un 
aicināja darba grupas darbā ņemt vērā minētajās jomās iesākto. Citi atgādināja par ES ierobežotajām 
kompetencēm jomās, uz kurām attiecas darba grupas darbība. Tika pausti arī aicinājumi iesaistīt 
jauniešus ES mēroga politikas veidošanā, ņemot vērā šīs jomas saikni ar citām politikas jomām.  
 
Uzstāšanās attiecās arī uz diskusiju organizēšanu darba grupā. Vairāki darba grupas locekļi aicināja 
labāk strukturēt debates un ierosināja papildus plenārsēdes formātam iespēju turpmākajās 
sanāksmēs strādāt apakšgrupās. Tika uzsvērta arī vajadzība sniegt konkrētus ierosinājumus kā 
ieguldījumu plenārsēdes darbā. 
 

3. Priekšsēdētājas noslēguma runa 
 
Priekšsēdētāja apkopoja debatēs atkārtoti izvirzītos jautājumus un uzsvēra plenārsēdē iesniedzamo 
priekšlikumu daudzveidību. Viņa arī norādīja uz darba grupas locekļu vēlmi papildus plenārsēdes 
formātam izmantot citus formātus, lai padziļinātu darba grupas sanāksmju diskusijas, un pauda vēlmi 
atgriezties pie šā jautājuma izskatīšanas.  
 
Darba grupas locekļi tika informēti, ka līdz nākamajai darba grupas sanāksmei decembrī būs pieejami 
Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ieteikumi un ka darba grupai savā darbā būs jābalstās uz tiem. 
Priekšsēdētāja arī atgādināja, ka daudzvalodu digitālā platforma joprojām būs pieejama konkrētu 
ideju ierosināšanai un apspriešanai visā konferences laikā.  
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PIELIKUMS. Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu darba grupas locekļu saraksts 
 

Priekšsēdētājs: Silja MARKKULA (Eiropas Jaunatnes forums) 

   

Vārds Uzvārds Pārstāv 

      

Greta Karoline ADAMEK  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Christine ANDERSON Eiropas Parlaments 

Tiago ANTUNES Padome 

Hugues  BAYET Valstu parlamenti 

Mikuláš  BEK Valstu parlamenti 

Matteo Luigi  BIANCHI Valstu parlamenti 

Emil   BOC Vietējais/reģionālais pārstāvis 

Fabíola  CARDOSO Valstu parlamenti 

Paula CARVALHO Padome 

Lefteris CHRISTOFOROU Eiropas Parlaments 

Gabriela  CRETU Valstu parlamenti 

François DECOSTER  Reģionu komiteja 

Daniela DUMITRU  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Laurence FARRENG Eiropas Parlaments 

Kinga GAL Eiropas Parlaments 

Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Padome 

Josune  GOROSPE Valstu parlamenti 

Enzo GORZA Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Alicia HOMS GINEL Eiropas Parlaments 

Zuzana HOZLÁROVÁ Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Tea JARC Sociālie partneri 

Danuta  JAZŁOWIECKA Valstu parlamenti 

Željka  JOSIĆ Padome 

Peter  KMEC Valstu parlamenti 

Antonis KOURRAS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Regina LAUCYTE  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Kieran MCCARTHY Reģionu komiteja 

Nora MEBAREK Eiropas Parlaments 

Dace MELBĀRDE Eiropas Parlaments 

Jean Claude  MICALLEF Valstu parlamenti 

Baiba  MILTOVICA  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Vidmantas MITKUS Valstu pilsoņu paneļdiskusijas/pasākumi 

Victor NEGRESCU Eiropas Parlaments 

Elyes OUERGHI  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 
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George  PAPANDREOU Valstu parlamenti 

Igors  PIMENOVS Valstu parlamenti 

Anne PRÉDOUR Padome 

Janinie REINARTZ Padome 

Paul  RUBIG 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteja 

Piero SAVARIS  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

Axel  SCHÄFER Valstu parlamenti 

Michaela SOJDROVA Eiropas Parlaments 

Guy VERHOFSTADT Eiropas Parlaments 

Isabel WISELER-LIMA Eiropas Parlaments 

Salima YENBOU Eiropas Parlaments 

Marina ZELENETSKA  Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas 

 


