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Perjantai 17. joulukuuta 2021 

 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 

Kokous pidettiin täysin etänä. Puheenjohtaja selitti, että koska eurooppalaisen kansalaispaneelin nro 
1 ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys / koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 
urheilu / digitalisaatio” kolmatta istuntoa oli lykätty, työryhmä ei vielä voinut keskustella paneelin 
suosituksista. Puheenjohtaja totesi myös, että tulkkauspalvelujen puute ei mahdollistanut neljän 
aiheen jakamista neljään pieneen erilliseen istuntoon, kuten puheenjohtaja oli toivonut. Keskustelun 
jäsentämiseksi puheenjohtaja ilmoitti esittelevänsä lyhyesti nämä neljä aihetta esittämällä 
yhteenvedon aiemmista keskusteluista sekä foorumilla esitettyjä ehdotuksia koskevan kolmannen 
väliraportin tuloksista. Työryhmän jäseniä pyydettiin tuomaan esiin, mitä he pitivät kunkin aiheen 
kannalta merkittävimpinä kysymyksinä ja miten näitä kysymyksiä olisi käsiteltävä, sekä ilmoittamaan 
mahdollisesti puuttuvista kysymyksistä. Yksi työryhmän jäsen ehdotti, että tutkimusta ja tiedettä 
voitaisiin myös käsitellä koulutusaiheen alateemana. 
 
2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 edustajien raportti keskustelujensa tilanteesta  

Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustaja toi esiin paneelin osallistujien käsittelemät keskeiset 
seikat: 

 Kulttuurivaihdon ja muun vaihtotoiminnan helpottaminen todellisen eurooppalaisen 
identiteetin edistämiseksi erityisesti laajentamalla Erasmus-ohjelmaa. 

 Koulutuksen saatavuuden ja rahoituksen parantamisen merkitys sekä digitaali- ja 
ympäristökysymyksiä koskeva koulutus. Olisi kannustettava yhteisiin eurooppalaisiin 
koulutusstandardeihin ja parannettava apurahojen saatavuutta. 

 Urheilun osalta paneelin osanottajat korostivat liikuntamahdollisuuksien riittämättömyyttä. 
 
3. Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista ja työryhmän 

aiemmista aiheista 

Seuranneessa keskustelussa työryhmän jäsenet korostivat seuraavia keskeisiä kysymyksiä: 

 Kulttuuri: 
– Pidettiin tärkeänä ylläpitää kulttuuri-identiteettiä suojelemalla Euroopan kulttuuriperintöä 
ja kehittämällä yhteistä historiaa koskevaa tietoisuutta keskittyen tulevaisuuteen 
suuntautuvaan lähestymistapaan (eurooppalaisten arvojen edistäminen). Ehdotettiin, että 
Euroopan kulttuuriperinnön suojelu sisällytettäisiin Euroopan historiaa koskevaan 
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koulutukseen ja samalla luodaan yhteys tulevaisuuteen uuden eurooppalaisen Bauhausin 
avulla. Yhteisten historian oppikirjojen laatiminen mainittiin myös useaan otteeseen.  
– Monessa puheenvuorossa kehotettiin edistämään kulttuurivaihtoa myös kouluissa. 
Keskusteltiin taiteilijoiden suojelusta ja taitelijoiden eurooppalaisen aseman luomisesta ja 
ehdotettiin Euroopan laajuisen foorumin perustamista taiteilijoille heidän työnsä esittelyä 
varten. 
– Jotkut puhujat korostivat kulttuurivähemmistöjen ja erityisesti kielten suojelun tärkeyttä. 
– Esiin tuotiin tarve edistää eurooppalaisen sisällön luomista. Tässä yhteydessä mainittiin 
digitaalisen ympäristön uudet ilmaisumuodot, kuten pelit. 
– Yksi osallistuja pyysi nimittämään erityisen kulttuuriasioista vastaavan komission jäsenen.  
 
Keskustelussa korostettiin kulttuurialan taloudellista merkitystä sekä jo olemassa olevia 
Euroopan tason aloitteita. Kaksi jäsentä oli sitä mieltä, että kulttuurin on edelleen kuuluttava 
kansalliseen toimivaltaan. Monessa puheenvuorossa painotettiin kulttuuripolitiikan ja 
muiden aiheiden tai politiikkojen välisiä yhteyksiä: kansalaisuus, koulutus, nuoriso jne. 

 

 Nuoriso: 
− Nuorten pääsy laatustandardeihin perustuviin laadukkaisiin työpaikkoihin on ollut 

työryhmässä yleinen huolenaihe, johon on puututtava. Oikeudenmukaisen palkan 
merkitystä korostettiin. Palkatonta harjoittelua pidettiin yleisesti ongelmana, ja esiin 
nostettiin ajatus sen kieltämisestä EU:n tason oikeudellisella välineellä. Jotkut puhujat 
ehdottivat, että yrityksille tarjottaisiin taloudellisia kannustimia laadukkaan harjoittelun 
tarjoamiseksi.  

− Nuorisotyöttömyyteen puuttumiseen tähtäävien EU:n nykyisten välineiden osalta 
korostettiin tarvetta panna nuorisotakuu tehokkaasti täytäntöön. 

− Keskustelussa mainittiin myös mahdollisuus sallia nuorten aloittaa työssäkäynti 16-vuotiaana 
tai kannustaa heitä jatkamaan opintojaan tohtorin tutkintoon asti.  

− Myös monien nuorten eri puolilla Eurooppaa kohtaamat asunto-ongelmat otettiin esiin, 
koska asunto on toinen edellytys itsenäiselle elämälle. 

− Ehdotettiin eurooppalaisen yhteiskuntapalvelun perustamista Euroopan 
solidaarisuusjoukkojen jatkeeksi. 

− Lisäksi mainittiin nuorten edustus päätöksenteossa.  
− Muita nuorten kannalta erityisen tärkeinä pidettyjä kysymyksiä olivat muun muassa heidän 

mahdollisuutensa saada mielenterveyspalveluja ja kielikoulutusta, terveiden elintapojen 
edistäminen, mahdollisuus hankkia pehmeää osaamista ja saada paremmin Euroopan 
laajuista tietoa siitä, mitä yliopistot ja yritykset tarjoavat (eurooppalainen alusta), sekä 
mahdollisuus helpompaan vihreään liikkumiseen Euroopassa (juna). 
 

 Urheilu: 
Kaksi keskeistä työryhmässä käsiteltyä näkökohtaa olivat ensinnäkin urheilun merkitys 

eurooppalaisen identiteetin edistämisessä – tai tarkemmin sanottuna tunne kuulumisesta 

EU:hun – ja toiseksi se, että urheilua on nykyisin pidettävä yleisesti terveyspolitiikan 

keskeisenä osana (myös pandemian jälkeisen elpymisen yhteydessä). Ideoita olivat muun 

muassa EU:n joukkueet kansainvälisissä kilpailuissa, EU:n urheilutapahtumien järjestäminen, 

EU:n visuaalisen identiteetin edistäminen urheilussa, parempi tiedottaminen perinteisestä 

paikallisesta/alueellisesta urheilusta. Samoin tuotiin esiin osallistavuuden merkitys 

urheilutoiminnassa erityisesti hlbt-yhteisön osalta. Jotkut puhujat mainitsivat Euroopan 

urheilun teemaviikon tervetulleena aloitteena, jota ei kuitenkaan mainostettu riittävästi. 
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 Koulutus: 
Koulutuksen osalta työryhmän jäsenet kehittelivät ideoita, jotka on mainittu myös aiempien 
aiheiden yhteydessä, kuten erityisesti rajatylittävässä liikkuvuudessa, ja joihin kuuluu 
Erasmus-ohjelman vahvistaminen ja vaihtomahdollisuuksien tarjoaminen opettajille ja 
lapsille sekä kielellisten, digitaalisten ja pehmeiden taitojen hankkiminen sekä 
ilmastokysymyksiä koskeva koulutus. 

− Keskustelun aikana ehdotettiin usein laadukasta eurooppalaista elinikäisen oppimisen 
järjestelmää, jota tarjotaan kaikille työntekijöille, mukaan luettuina ikääntyvät tai 
maaseudulla asuvat työntekijät kaikilla aloilla. Tavoitteena on varmistaa, että oikeus 
elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen toteutuu kaikille Euroopassa.  

− Esitettiin kuitenkin myös ehdotuksia parantaa oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen rajatylittävää tunnustamista Euroopan tasolla.  

− Jotkut puhujat korostivat, että koulujen olisi oltava turvallisia tiloja, joissa opitaan 
kansalaisuuden merkitys ja yhteisiä arvoja (osallistavuus, rasismin torjunta, demokratia jne.). 

− Kumppanuuksia ammattialojen kanssa vaadittiin kehittämään monin tavoin: 
liiketoimintamalleja koskeva koulutus, kansalaisten tietoisuuden lisääminen uusista 
teknologioista tai työn ja opiskelun vuorottelun edistäminen.  

 
Keskustelun aikana muutamat puhujat korostivat, että koska eurooppalaiset 
koulutusjärjestelmät ovat erilaisia ja koska koulutus kuuluu edelleen kansalliseen ja joskus jopa 
alueelliseen toimivaltaan, tällä alalla Euroopan tasolla toteutettavissa toimissa olisi keskityttävä 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon.  
 

 

4. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) ja seuraavan kokouksen suunnitelma  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen esittämällä yhteenvedon keskustelun aikana esiin tuoduista 

pääkohdista ja pani myönteisenä asiana merkille jäsenten hyvän vuorovaikutuksen. Hän toivoi, että 

seuraavassa kokouksessa voitaisiin käyttää muita kokousmuotoja ja ehdotti, että seuraava kokous 

lähetettäisiin suoratoistona verkossa. Hän korosti myös, että ennen kokousta jaettaisiin yhteenveto, 

jonka pohjalta voitaisiin hyödyntää tähän mennessä käytyjä keskusteluja. 


