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1. Pirmininkės įžanginis žodis 

Posėdis vyko tik nuotoliniu būdu. Pirmininkė paaiškino, kad atidėjus 1-ojo Europos piliečių forumo 
trečiąją sesiją „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas 
/ švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“, darbo grupė dar nėra 
pasiruošusi aptarti forumo rekomendacijų. Pirmininkė taip pat paminėjo, kad tikėjosi suorganizuoti 
diskusijas mažesnėse darbo grupėse keturiomis temomis, bet dėl vertimo žodžiu paslaugų nebuvimo 
to nebuvo įmanoma suorganizuoti. Siekdama pagerinti diskusijų struktūrą, pirmininkė paskelbė 
trumpai pristatysianti keturias temas, pateikdama prieš tai įvykusių diskusijų apžvalgą ir trečiosios 
tarpinės ataskaitos dėl pastabų, pateiktų platformoje, indėlį. Darbo grupės narių buvo paprašyta iš 
kiekvienos temos išskirti tuos klausimus, kurie, jų nuomone, yra patys svarbiausi, ir įvardyti, kaip šie 
klausimai turėtų būti sprendžiami. Taip pat nurodyti problemas, kurios galbūt nebuvo paminėtos. 
Vienas darbo grupės narys pasiūlė į švietimo temą kaip potemę įtraukti tyrimus ir mokslą. 
  
2. 1-ojo Europos piliečių forumo piliečių pranešimas dėl dabartinės jų diskusijų padėties  

Europos piliečių forumo atstovai atkreipė dėmesį į pagrindinius forumo dalyvių aptartus klausimus: 

 Kultūrinių ir kitokių mainų supaprastinimas, siekiant skatinti tikrą europinę tapatybę, visų 
pirma plečiant programą „Erasmus“. 

 Galimybių mokytis ir švietimo bei mokymo apie skaitmenines ir aplinkos problemas gerinimo 
svarba; turėtų būti remiami bendri Europos švietimo standartai ir supaprastinta galimybė 
gauti stipendijas. 

 Kalbėdami apie sportą forumo dalyviai atkreipė dėmesį į nepakankamas fizinio aktyvumo 
galimybes. 

 
3. Su daugiakalbe skaitmenine platforma susijusios trečiosios tarpinės ataskaitos aptarimas ir 

ankstesnės darbo grupės temos 

Vykusiuose diskusijose darbo grupės nariai atkreipė dėmesį į šiuos pagrindinius klausimus: 

 Kultūra:  
˜˜– Kultūrinės tapatybės svarba siekiant apsaugoti Europos kultūros paveldą ir plėtoti 
bendrą mus vienijančios istorijos suvokimą, didžiausią dėmesį skiriant į ateitį orientuotam 
požiūriui (europinių vertybių skatinimas). Buvo pasiūlyta Europos kultūros paveldo apsaugą 
integruoti į Europos istorijos mokymą, sukuriant sąsają su ateitimi pagal naujojo europinio 
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bauhauzo iniciatyvą. Keletą kartų buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę parengti bendrus 
istorijos vadovėlius.  
– Buvo išreikštas ne vienas raginimas skatinti kultūrinius mainus, be kita ko, mokyklose. 
Aptarta menininkų apsauga ir Europos menininko statuso sukūrimas, taip pat buvo pasiūlyta 
sukurti Europos masto platformą menininkams, kurioje jie galėtų pristatyti savo darbus. 
– Kai kurie kalbėjusieji atkreipė dėmesį į kultūrinių mažumų ir ypač kalbų išsaugojimo svarbą. 
– Atkreiptas dėmesys į poreikį skatinti Europos turinio kūrimą. Čia paminėtos naujos 
išraiškos formos skaitmeninėje erdvėje, pvz., kompiuteriniai žaidimai. 
– Vienas dalyvis ragino paskirti atskirą Europos Komisijos narį, kuris būtų atsakingas tik už 
kultūrą.  
 
Diskusijų metu buvo pabrėžta kultūros svarba ekonomikai ir jau vykdomos Europos lygmens 
iniciatyvos. Du dalyviai išreiškė nuomonę, jog kultūra privalo išlikti nacionalinės 
kompetencijos sritimi. Daug kalbėjusiųjų primygtinai tvirtino, kad kultūros politiką reikia 
susieti su kitomis temomis ar politikos sritimis: pilietybe, švietimu, jaunimu ir kita. 

 

 Jaunimas:  
 Darbo grupėje buvo išreikštas bendras susirūpinimas dėl jaunų žmonių galimybės gauti 

kokybišką darbo vietą, kurioje būtų laikomasi kokybės standartų. Atkreiptas dėmesys į 
teisingo atlyginimo svarbą. Daug kas kėlė neapmokamų stažuočių problemą ir mintį sukurti 
teisinę priemonę, kuri užkirstų joms kelią ES lygiu. Kai kurie kalbėjusieji pasiūlė teikti 
finansines paskatas įmonėms, siūlančioms kokybiškas stažuotes.  

 Atkreiptas dėmesys į ES priemones, kurios padeda spręsti jaunimo nedarbo problemą. 
Pabrėžta būtinybė efektyviau įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą. 

 Diskusijose paminėta galimybė leisti jaunimui pradėti dirbti sulaukus 16 metų arba skatinti 
jaunimą tęsti studijas iki doktorantūros.  

 Atkreiptas dėmesys į būsto problemą, su kuria susiduria daug jaunų žmonių visoje 
Europoje – tai dar viena jų galimybės susikurti nepriklausomą gyvenimą sąlyga. 

 Pasiūlyta sukurti Europos pilietinę tarnybą, kaip Europos solidarumo korpuso tąsą. 
 Paminėta jaunimo atstovų svarba sprendimų priėmimo procese.  
 Kiti klausimai, laikyti ypač aktualiais jaunimui, apėmė, be kita ko, prieigą prie psichikos 

sveikatos priežiūroa; kalbų mokymąsi; sveiko gyvenimo būdo skatinimą; socialinių emocinių 
įgūdžių įgijimo skatinimą; galimybių gauti informaciją apie visą Europą, susijusią su 
universitetų ir įmonių pasiūlymais, gerinimą (Europos platforma); ekologiško keliavimo būdo 
palengvinimą (traukiniais). 
 

 Sportas 
Du pagrindiniai aspektai, aptarti darbo grupėse, buvo, visų pirma, sporto reikšmė stiprinant 

Europos tapatybę – tiksliau, priklausymo Europai pojūtį – ir, antra, kad į sportą šiais laikais 

reikia žiūrėti kaip į esminę visos sveikatos politikos dalį (taip pat atsigavimo po pandemijos 

kontekste). Taip pat kalbėta apie ES komandų įtraukimą į tarptautines varžybas, ES sporto 

renginių organizavimą, ES vizualiosios tapatybės sporte stiprinimą ir geresnį informavimą apie 

tradicines apie vietos (regionų) sporto šakas. Pabrėžta įtraukties svarba sporto veikloje, ypač 

LGBT bendruomenės atžvilgiu. Kai kurie kalbėjusieji palankiai įvertino Europos sporto savaitės 

iniciatyvą, nors paminėjo, kad apie ją nebuvo pakankamai skelbiama. 
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 Švietimas 
Darbo grupės nariai, diskutavę švietimo tema, dažnai išreiškė mintis, kurios buvo paminėtos 
ir prie ankstesnių temų. Tai visų pirma tarpvalstybinis judumas, kuris apimtų programos 
„Erasmus“ stiprinimą ir pagal kurį būtų sudarytos mainų galimybės mokytojams ir vaikams, 
taip pat kalbų mokymosi, skaitmeninių bei socialinių emocinių įgūdžių įgijimo skatinimas ir 
švietimas klimato klausimais. 

 Diskusijų metu buvo dažnai siūloma visiems visų sektorių darbuotojams, įskaitant vyresnio 
amžiaus darbuotojus arba darbuotojus, gyvenančius kaimo vietovėse, sukurti kokybiško 
mokymąsi visą gyvenimą sistemą. Tikslas – užtikrinti, kad teisė į mokymąsi ir mokymąsi visą 
gyvenimą taptų realybe visiems Europoje.  

 Be to, buvo raginama gerinti tarpvalstybinį Europos lygmens pameistrystės ir profesinio 
mokymosi pripažinimą.  

 Kai kurie kalbėjusieji atkreipė dėmesį, kad mokyklos turėtų būti saugios erdvės, kuriose 
išmokstama, kas yra pilietiškumas ir kokios yra bendros vertybės (įtrauktis, demokratija, 
kova su rasizmu ir kt.). 

 Išsakyti raginimai plėtoti bendradarbiavimą su profesiniais sektoriais įvairiais atžvilgiais: 
verslo modelių mokymo, piliečių supratimo apie naujas technologijas didinimo arba darbo, 
studijų arba mokymosi kaitos skatinimo.  

 
Diskusijų metu keletas kalbėjusiųjų pabrėžė Europos švietimo sistemų skirtumus ir faktą, kad 
švietimas išlieka nacionalinė, o kartais net regioninė kompetencija – Europos lygiu šioje srityje 
didžiausią dėmesį reiktų skirti keitimuisi geriausia praktika.  
 

 

4. Pirmininkės baigiamosios pastabos ir kito posėdžio planas  
 
Pirmininkė baigė posėdį apibendrindama pagrindines mintis, išsakytas diskusijų metu, ir teigiamai 

įvertindama sklandų narių bendravimą. Ji išreiškė viltį, kad kitame posėdyje bus galima kitomis 

formomis, ir pasiūlė posėdį tiesiogiai transliuoti internetu. Ji taip pat pabrėžė, kad prieš kitą posėdį 

bus išplatinta santrauka, kuri sudarys sąlygas diskutuojant atsižvelgti į jau vykusias diskusijas. 


