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1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi 

Sanāksme notika ar attālinātu dalību. Priekšsēdētāja paskaidroja, ka, tā kā Eiropas pilsoņu 1. 
paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un darbvietas/Izglītība, kultūra, jaunatne 
un sports/digitālā pārveide” trešā sesija ir atlikta, darba grupa vēl nevar apspriest paneļdiskusiju 
ieteikumus. Sanāksmes vadītāja arī norādīja, ka mutiskās tulkošanas pakalpojumu trūkums neļauj 
apspriest četrus tematus mazās pārtraukuma sesijās, kaut gan viņa bija cerējusi, ka tas būs 
iespējams. Lai labāk strukturētu debates, priekšsēdētāja paziņoja, ka īsi iepazīstinās ar četriem 
tematiem, sniedzot pārskatu par iepriekšējām diskusijām un ieguldījumu no trešā starpposma 
ziņojuma par ieguldījumu platformā. Darba grupas locekļi tiks aicināti uzsvērt, ko viņi uzskata par 
vissvarīgāko katrā tēmā un kā šie jautājumi būtu jārisina, kā arī norādīt, iespējams, trūkstošos 
jautājumus. Viens darba grupas loceklis ierosināja pievērsties arī pētniecībai un zinātnei kā 
apakštēmai izglītības tēmas ietvaros. 
   
2. Eiropas pilsoņu pirmās paneļdiskusijas ziņojums par pašreizējo situāciju diskusijās  

Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis uzsvēra galvenos paneļdiskusiju turpmāk minētos 
dalībnieku apspriestos jautājumus – 

 to, cik svarīgi ir veicināt kultūras un cita veida apmaiņu, lai veicinātu patiesu Eiropas 
identitāti, jo īpaši paplašinot Erasmus programmu; 

 to, cik svarīgi ir uzlabot piekļuvi izglītībai un tās finansējumu, kā arī mācīšanu par digitālajiem 
un vides jautājumiem; to, ka būtu jāveicina Eiropas kopējie izglītības standarti, kā arī 
jāuzlabo stipendiju pieejamība. 

 Attiecībā uz sportu paneļdiskusijā dalībnieki uzsvēra nepietiekamu piekļuvi fiziskajām 
aktivitātēm. 

 
3. Diskusija daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu un iepriekš darba grupā 

apspriestajiem tematiem 

Turpmākajās debatēs darba grupas locekļi uzsvēra turpmāk minētos galvenos jautājumus. 

 Kultūra   
– Tika uzsvērta kultūras identitātes nozīme, aizsargājot Eiropas kultūras mantojumu un 
attīstot vienotu izpratni par kopīgo vēsturi, koncentrējoties uz tālredzīgu pieeju (Eiropas 
vērtību veicināšana). Tika ierosināts integrēt Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību izglītībā 
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par Eiropas vēsturi, vienlaikus veidojot saikni ar nākotni un izmantojot Jauno Eiropas 
“Bauhaus”. Vairākas reizes tika pieminēts, ka vajadzētu apsvērt arī kopīgu vēstures mācību 
grāmatu sagatavošanu.  
– Tika izteikti vairāki aicinājumi veicināt kultūras apmaiņu, tostarp skolās. Tika apspriesta 
mākslinieku aizsardzība un mākslinieku Eiropas statusa izveide, kā arī tika ierosināts izveidot 
Eiropas mēroga platformu māksliniekiem, kur viņi varētu prezentēt savu darbu. 
– Daži runātāji uzsvēra, cik svarīgi ir aizsargāt kultūras minoritātes un jo īpaši valodas. 
-  Tika uzsvērta nepieciešamība veicināt Eiropas satura radīšanu. Šajā ziņā tika minēti jauni 
izpausmes veidi digitālajā vidē, piemēram, azartspēles. 
– Viens dalībnieks aicināja iecelt īpašu “kultūras komisāru”.  
 
Debatēs tika uzsvērta kultūras jomas ekonomiskā nozīme, kā arī jau esošās iniciatīvas Eiropas 
līmenī. Divi grupas dalībnieki pauda viedokli, ka kultūras jomai arī turpmāk jābūt valstu 
kompetencē. Daudzi runātāji uzsvēra saikni starp kultūras politiku un citiem tematiem vai 
politikas jomām – pilsonība, izglītība, jaunatne u. c. 

 

 Jaunatnes lietas –   
- Jauniešu piekļuve kvalitatīvām darbvietām, kuras ir jāgarantē, bija darba grupā pausta 

vispārēja problēma, balstoties uz kvalitātes kritērijiem. Tika uzsvērta taisnīgas atlīdzības 
nozīme. Neapmaksāta stažēšanās tika lielā mērā uzskatīta par problēmu, un tika pausta 
doma par šādas prakses aizliegšanu, izmantojot juridisku instrumentu ES līmenī. Daži runātāji 
ierosināja paredzēt finansiālus stimulus uzņēmumiem kvalitatīvas stažēšanās piedāvāšanai.  

- Attiecībā uz esošajiem ES instrumentiem, kuru mērķis ir risināt jauniešu bezdarba problēmu, 
tika uzsvērta nepieciešamība efektīvi īstenot Garantiju jauniešiem. 

- Debatēs tika pieminēta iespēja jauniešiem sākt strādāt no 16 gadu vecuma vai veicināt viņu 
studiju turpināšanu līdz doktorantūras studijām.  

- Tika apspriests arī jautājums par mājokļiem, ar ko saskaras daudzi jaunieši visā Eiropā, kā vēl 
viens nosacījums viņu spējai veidot neatkarīgu dzīvi. 

- Tika ierosināts izveidot Eiropas pilsonisko iniciatīvu kā Eiropas Solidaritātes korpusa 
paplašinājumu. 

- Tika minēta arī jauniešu pārstāvība lēmumu pieņemšanas forumos.  
- Citi jautājumi, kas tika uzskatīti par īpaši svarīgiem jauniešiem, attiecās uz viņu piekļuvi 

garīgās veselības aprūpei; svešvalodas apguvei; veselīga dzīvesveida veicināšanai; vispārīgo 
prasmju apguves sekmēšanai; labākai piekļuve Eiropas mēroga informācijai par to, ko 
piedāvā universitātes un uzņēmumi (Eiropas platforma), un zaļās ceļošanas atvieglošanai 
Eiropā (ceļojumi ar vilcienu). 
 

 Sports 
Divi galvenie darba grupā apspriestie aspekti bija, pirmkārt, sporta nozīme Eiropas identitātes 

veicināšanā vai, precīzāk, piederības izjūta ES un, otrkārt, ka mūsdienās sports ir jāuzskata par 

veselības politikas pamatelementu kopumā (tostarp saistībā ar atveseļošanos pēc 

pandēmijas). Paustās idejas ietvēra ES komandas starptautiskās sacensībās, ES sporta 

pasākumu izveidi, ES vizuālo materiālu popularizēšanu sportā un labākas informācijas 

sniegšanu par tradicionālu vietējo/reģionālo sportu. Tika uzsvērta iekļautības nozīme sporta 

aktivitātēs, jo īpaši attiecībā uz LGBT kopienu. Daži runātāji norādīja, ka Eiropas Sporta nedēļa 

ir atzinīgi vērtējama iniciatīva, tomēr tā netiek pietiekami reklamēta. 
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 Izglītība 
Saistībā ar tematu “Izglītība” darba grupas locekļi bieži izstrādāja idejas, kas tika minētas arī 
iepriekšējos tematos, piemēram, jo īpaši pārrobežu mobilitāte, kas ietvertu Erasmus 
programmas stiprināšanu un apmaiņas iespēju piedāvāšanu skolotājiem un bērniem, kā arī 
valodu, digitālo un vispārīgo prasmju apguves un izglītības veicināšanu par klimata 
jautājumiem. 

- Debašu laikā bieži tika izteikts priekšlikums par augstas kvalitātes mūžizglītības sistēmu 
Eiropā, ko piedāvātu visiem darbiniekiem, tostarp vecāka gadagājuma darbiniekiem vai 
tādiem, kuri dzīvo lauku apvidos, un visās nozarēs. Mērķis ir nodrošināt, ka tiesības uz 
mūžizglītību un apmācību kļūst par realitāti ikvienam Eiropā.  

- Tika pausti arī daži aicinājumi uzlabot māceklības un profesionālās izglītības pārrobežu 
atzīšanu Eiropas līmenī.  

- Daži runātāji uzsvēra, ka skolām vajadzētu būt drošām telpām, kurās var uzzināt, ko nozīmē 
pilsoniskums un kas ir kopīgās vērtības (iekļautība, cīņa pret rasismu, demokrātiju utt.). 

- Tika pausti aicinājumi veidot partnerību ar profesionālajām nozarēm attiecībā uz dažādiem 
aspektiem: apmācība par uzņēmējdarbības modeļiem, iedzīvotāju informētības palielināšana 
par jaunajām tehnoloģijām vai mudināšana pārorientēties no darba un studijām vai 
apmācību.  

 
Debatēs daži runātāji uzsvēra, ka, ņemot vērā atšķirības starp izglītības sistēmām Eiropā un to, ka 
izglītība joprojām ir valstu un dažkārt pat reģionu kompetencē, rīcība šajā jomā Eiropas līmenī 
būtu jākoncentrē uz apmaiņu ar paraugpraksi.  
 

 

4. Sanāksmes slēgšana un nākamās sanāksmes plānošana  
 
Priekšsēdētājs noslēdza sanāksmi, apkopojot debašu laikā izdarītos galvenos secinājumus un pozitīvi 

novērtējot grupas dalībnieku labo sadarbību. Viņš pauda cerību, ka nākamajā sanāksmē varēs 

izmantot citus formātus, un ierosināja sanāksmi straumēt tiešsaistē. Viņš arī uzsvēra, ka pirms 

sanāksmes tiks izplatīts kopsavilkums, kas ļautu izmantot līdz šim notikušo diskusiju rezultātus. 


