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YHTEENVETO 

Koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja urheilua käsittelevä työryhmä  
Puheenjohtajana Silja Markkula, Euroopan nuorisofoorumi 

22. lokakuuta 2021 klo 11.00–13.00 
 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 

Tämä oli työryhmän ensimmäinen kokous ja se järjestettiin hybridikokouksena. Puheenjohtaja Silja 
Markkula toivotti jäsenet tervetulleiksi. Hän selitti, että kokouksen tavoitteena oli antaa jäsenille 
tilaisuus tutustua toisiinsa sekä käydä ensimmäinen keskustelu kansalaispaneeleissa ja monikielisellä 
digitaalisella foorumilla esiin tulleista aiheista ja ideoista. Hän esitti yhteenvedon digitaalisella 
foorumilla tähän mennessä tehdyistä koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja urheilua koskevista 
ehdotuksista ja ideoista. Ne käsittelivät muun muassa nuorisotyöttömyyttä, yhteistä eurooppalaista 
identiteettiä, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa koulutusta, EU:n sisäistä liikkuvuutta ja Euroopan 
kulttuuriperintöä. Hän mainitsi myös asiaan liittyvät ideat Euroopan nuorisotapahtumasta, jossa 
keskusteltiin samansuuntaisista aiheista.   
 
Puheenjohtaja korosti, että nyt alkavassa työssään työryhmä pyrkii yksimielisyyteen. Hän pani myös 
merkille, että jotkin työryhmän käsittelemät aiheet, kuten nuoriso, ovat monialaisia, joten tämän ja 
muiden työryhmien työssä tulee olemaan joitain päällekkäisyyksiä. Puheenjohtaja antoi sitten 
puheenvuoron kaikille jäsenille alkaen eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajista.  
 

2. Keskustelu  
 
Eurooppalaisen kansalaispaneelin ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat; 
koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / digitalisaatio” edustajat esittivät yhteenvedon keskeisistä 
aiheista, joita käsiteltiin paneelin ensimmäisessä istunnossa 17.–19. syyskuuta. Näitä olivat muun 
muassa koulutus ja nuorten liikkuvuus, nuorisotyöttömyys, covid-19-pandemian vaikutukset nuoriin, 
kielten opiskelu sekä eurooppalaisten symbolien merkitys. 
 
Työryhmän jäsenet kommentoivat kansalaisten ehdotuksia ja kertoivat tulevaa työtä koskevista 
odotuksistaan. Useissa puheenvuoroissa keskityttiin nuorisoon ja koulutukseen. Erityisesti tuotiin 
esiin seuraavat seikat: 

  

 Useat puhujat painottivat covid-19-kriisin aiheuttaman nuorisotyöttömyyden torjumisen 
sekä nuorten työmarkkinoille pääsyn helpottamisen tärkeyttä. 

 Puhujat kehottivat myös varmistamaan, että nuorille on laadukkaita työpaikkoja, joista 
maksetaan oikeudenmukaista palkkaa, esimerkiksi ryhtymällä toimiin palkattomien 
työharjoitteluiden torjumiseksi. 

 Covid-19-kriisin merkittävä sosiaalinen ja psykologinen vaikutus nuoriin ja koulutuksen 
saatavuuteen mainittiin. 

 Jotkin puhujat keskittyivät EU:n sisäiseen liikkuvuuteen, sen kestävyyteen sekä mahdollisiin 
lisätoimiin opiskelijoiden liikkuvuuden parantamiseksi.  

 Puhujat kehottivat parantamaan koulujen kansalaiskasvatusta EU:sta ja ehdottivat yhteisen 
ohjelman tai historiankirjan luomista yhtenäisen eurooppalaisen identiteetin edistämiseksi.  
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 Lisäksi korostettiin koulutuksen ja kulttuurin merkitystä rasismin ja suvaitsemattomuuden 
torjunnassa. 

 Jotkin jäsenet ehdottivat äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen, mutta toisten mielestä 
tästä asiasta ei ollut saavutettu yhteisymmärrystä.  

 Kielten moninaisuus ja kielivähemmistöjen suojelu mainittiin eurooppalaisen identiteetin 
keskeisinä osina.  

 Keskustelussa käsiteltiin myös urheiluun ja terveellisten elämäntapojen edistämiseen liittyviä 
aiheita sekä kansainvälisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien roolia yhteisen eurooppalaisen 
identiteetin vahvistamisessa.  
 

Jotkin puhujat korostivat puheenvuoroillaan nykyisiä unionin tason aloitteita koulutuksen, kulttuurin, 
nuoriso-asioiden ja urheilun aloilla ja pyysivät, että niitä pidettäisiin työn perustana. Toiset 
muistuttivat EU:n toimivallan rajoista työryhmän käsittelemillä aloilla. Esitettiin myös kehotuksia 
nuorten sisällyttämisestä unionin kaikkiin politiikkoihin, koska nuorisoasiat kytkeytyvät useisiin muihin 
politiikan aloihin.  
 
Puheenvuoroissa käsiteltiin myös työryhmän keskustelujen järjestelyjä. Useat jäsenet pyysivät 
keskustelun parempaa jäsentelyä ja mahdollisuutta työskennellä tulevissa kokouksissa 
täysistuntomuodon lisäksi alaryhmissä. Puhujat painottivat myös tarvetta tuoda konkreettisia 
ehdotuksia käsiteltäväksi täysistuntoon. 
 

3. Puheenjohtajan loppupuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja teki yhteenvedon keskustelussa toistuneista aiheista ja painotti, että täysistunnossa 
voidaan esittää runsaasti erilaisia ehdotuksia. Hän pani myös merkille jäsenten toiveen käyttää muita 
työskentelyn muotoja täysistuntomuotoisten kokousten rinnalla työryhmän kokouskeskustelujen 
syventämiseksi ja ilmaisi halukkuutensa palata aiheeseen.  
 
Hän kertoi, että työryhmän seuraavaan joulukuussa pidettävään kokoukseen mennessä 
eurooppalaisten kansalaispaneelien suositukset olisivat saatavilla, ja työryhmän olisi työskenneltävä 
niiden pohjalta. Puheenjohtaja muistutti lisäksi, että monikielisellä digitaalisella foorumilla voidaan 
tehdä ehdotuksia ja keskustella konkreettisista ideoista koko konferenssin ajan.  
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LIITE. Luettelo koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilutyöryhmän jäsenistä 
 
  Puheenjohtaja: Silja MARKKULA (Euroopan nuorisofoorumi) 
 

   

Etunimi Sukunimi Elin 

      

Greta Karoline ADAMEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Christine ANDERSON Euroopan parlamentti 

Tiago ANTUNES Neuvosto 

Hugues  BAYET Kansalliset parlamentit 

Mikuláš  BEK Kansalliset parlamentit 

Matteo Luigi  BIANCHI Kansalliset parlamentit 

Emil   BOC Paikallinen/alueellinen edustaja 

Fabíola  CARDOSO Kansalliset parlamentit 

Paula CARVALHO Neuvosto 

Lefteris CHRISTOFOROU Euroopan parlamentti 

Gabriela  CRETU Kansalliset parlamentit 

François DECOSTER  Alueiden komitea 

Daniela DUMITRU  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Laurence FARRENG Euroopan parlamentti 

Kinga GAL Euroopan parlamentti 

Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Neuvosto 

Josune  GOROSPE Kansalliset parlamentit 

Enzo GORZA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Alicia HOMS GINEL Euroopan parlamentti 

Zuzana HOZLÁROVÁ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Tea JARC Työmarkkinaosapuolet 

Danuta  JAZŁOWIECKA Kansalliset parlamentit 

Željka  JOSIĆ Neuvosto 

Peter  KMEC Kansalliset parlamentit 

Antonis KOURRAS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Regina LAUCYTE  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kieran MCCARTHY Alueiden komitea 

Nora MEBAREK Euroopan parlamentti 

Dace MELBĀRDE Euroopan parlamentti 

Jean Claude  MICALLEF Kansalliset parlamentit 

Baiba  MILTOVICA  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Vidmantas MITKUS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Victor NEGRESCU Euroopan parlamentti 

Elyes OUERGHI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
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George  PAPANDREOU Kansalliset parlamentit 

Igors  PIMENOVS Kansalliset parlamentit 

Anne PRÉDOUR Neuvosto 

Janinie REINARTZ Neuvosto 

Paul  RUBIG Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Piero SAVARIS  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Axel  SCHÄFER Kansalliset parlamentit 

Michaela SOJDROVA Euroopan parlamentti 

Guy VERHOFSTADT Euroopan parlamentti 

Isabel WISELER-LIMA Euroopan parlamentti 

Salima YENBOU Euroopan parlamentti 

Marina ZELENETSKA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


