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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL KULTUURI, NOORTE JA SPORDI TÖÖRÜHMAST, 

mida juhib Silja Markkula, Euroopa Noortefoorum 

Reede, 17. detsember 2021 

 

1. Töörühma juht alustas koosolekut 

Koosolek toimus täielikult kaugosalusel. Töörühma juht selgitas, et Euroopa kodanike esimese 
paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport 
/ digiüleminek“ kolmanda vooru edasilükkamise tõttu ei olnud töörühmal veel võimalik 
paneelarutelu soovitusi arutada. Samuti märkis ta, et kuigi ta oli lootnud, et nelja teemat saab 
arutada väiksemates rühmaaruteludes, ei ole see suulise tõlke teenuste nappuse tõttu võimalik. 
Arutelu paremaks struktureerimiseks teatas töörühma juht, et tutvustab neid nelja teemat lühidalt, 
andes ülevaate varasematest aruteludest ja platvormipostitusi käsitlevast kolmandast 
vahearuandest. Töörühma liikmetel paluti iga teema kohta välja tuua nende meelest kõige 
olulisemad küsimused, ning teha ettepanekuid selle kohta, kuidas neid tuleks käsitleda, samuti 
tõstatada võimalikke seni mainimata probleeme. Üks töörühma liige tegi ettepaneku käsitleda 
haridusteema alateemana ka teadus- ja uurimistööd. 
  
2. Euroopa kodanike esimese paneelarutelu osaliste aruanne arutelude seisu kohta  

Euroopa kodanike paneelarutelu esindaja tõi esile põhipunktid, mida paneelarutelus osalejad 
arutasid: 

 kultuurivahetuse ja muude vahetusvormide hõlbustamine tõelise Euroopa identiteedi 
edendamiseks, eelkõige Erasmuse programmi laiendamise kaudu; 

 hariduse kättesaadavuse ja rahastamise parandamise ning digi- ja keskkonnateemade alase 
hariduse olulisus; Euroopa ühiste haridusstandardite edendamine ning stipendiumidele 
juurdepääsu parandamine; 

 spordivaldkonnas rõhutasid paneelarutelus osalenud ebapiisavat juurdepääsu kehalisele 
tegevusele. 

 
3. Mitmekeelse digiplatvormi kolmanda vahearuande arutelu ning töörühma eelnevad teemad 

Järgnenud arutelu käigus tõid töörühma liikmed välja peamised küsimused: 

 Kultuur  
– Tõsteti esile kultuurilise identiteedi tähtsust, mille tarvis tuleks kaitsta Euroopa 
kultuuripärandit ja arendada ühist teadlikkust meie ühisest ajaloost, keskendudes tulevikku 
suunatud lähenemisviisile (Euroopa väärtuste edendamine). Tehti ettepanek integreerida 
Euroopa ajalugu käsitlevasse haridusse Euroopa kultuuripärandi kaitse, ning luua samal ajal 
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algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kaudu seos tulevikuga. Samuti mainiti mitu korda ühiste 
ajalooõpikute loomist.  
– Tehti mitu üleskutset edendada kultuurivahetust, sealhulgas koolides. Arutleti kunstnike 
kaitse ning kunstnike Euroopa staatuse loomise üle, samuti soovitati luua üleeuroopaline 
platvorm, kus kunstnikud saaksid oma teoseid tutvustada. 
– Mõni sõnavõtja rõhutas, kui oluline on kaitsta kultuurivähemusi ja eelkõige nende keeli. 
– Tõstatati vajadus soodustada Euroopa sisuloomet. Sellega seoses mainiti uusi 
digikeskkonna väljendusvorme, näiteks arvutimängukultuuri. 
– Üks osaleja tegi üleskutse luua kultuurivoliniku ametikoht.  
 
Arutelu käigus tõsteti esile kultuurivaldkonna majanduslikku olulisust ning juba 
olemasolevaid Euroopa tasandi algatusi. Kaks liiget väljendasid seisukohta, et 
kultuuriteemad peavad jääma liikmesriikide pädevusse. Paljudes sõnavõttudes rõhutati 
kultuuripoliitika seotust muude teemade või poliitikavaldkondadega: kodakondsuse, 
hariduse, noortega jne. 

 

 Noored  
̶ Töörühmas väljendati tõsist muret noorte juurdepääsu üle kvaliteedistandarditele 

vastavatele kvaliteetsetele töökohtadele, ning rõhutati, et see juurdepääs peab olema 
tagatud. Rõhutati õiglase tasu olulisust. Tasustamata praktikat peeti laialdaselt 
probleemseks ning mainiti ideed selle keelustamisest ELi tasandi õigusaktiga. Mõni sõnavõtja 
soovitas anda ettevõtetele rahalisi stiimuleid, et soodustada kvaliteetsete 
praktikavõimaluste pakkumist.  

̶ Seoses olemasolevate ELi vahenditega, mille eesmärk on vähendada noorte töötust, rõhutati 
vajadust noortegarantiid tõhusalt rakendada. 

̶ Arutelu käigus mainiti võimalust lubada noorte töötamist alates 16. eluaastast, samuti 
võimalust toetada nende õpinguid kuni doktorikraadini.  

̶ Ühtlasi tõstatati eluasemeküsimus, mis puudutab paljusid noori terves Euroopas, ning mis on 
üks teguritest, millest oleneb nende võime alustada iseseisevat elu. 

̶ Tehti ettepanek luua Euroopa solidaarsuskorpuse laiendusena Euroopa kodanikuteenistus. 
̶ Samuti mainiti noorte esindatust otsuste tegemisel.  
̶ Teiste teemadena, mida noorte inimeste jaoks eriti oluliseks peetakse, toodi välja nende 

juurdepääs vaimse tervise ravile, keeleõpe, tervisliku elulaadi propageerimine, pehmete 
oskuste omandamise edendamine, parem juurdepääs üleeuroopalisele teabele ülikoolide ja 
ettevõtete pakutavate võimaluste kohta (Euroopa platvorm), ning Euroopas 
keskkonnahoidliku reisimise hõlbustamine (rongid). 
 

 Sport 
Kaks peamist töörühmas arutatud aspekti olid esiteks spordi oluline roll Euroopa identiteedi, 

täpsemalt ELi kuulumise tunde edendamisel; teiseks asjaolu, et tänapäeval tuleb sporti pidada 

üldise tervishoiupoliitika põhielemendiks (sealhulgas pandeemiajärgse taastumise kontekstis). 

Mainitud ideede hulgas olid näiteks ELi meeskondadega osalemine rahvusvahelistel 

võistlustel, ELi spordiürituste loomine, ELi visuaalsete sümbolite kasutamise edendamine 

spordis ning parem teabejagamine traditsiooniliste kohalike/piirkondlike spordialade kohta. 

Märgiti, et sporditegevuses on oluline kaasatus, eelkõige LGBT-kogukonna puhul. Mõni 

sõnavõtja mainis Euroopa spordinädalat kui tervitatavat algatust, mida siiski ei reklaamita 

piisavalt. 
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 Haridus 
Haridusteemat arutades jõudsid töörühma liikmed sageli ideedeni, mida oli mainitud ka 
teiste teemade raames, eelkõige piiriülese liikuvuseni, mis hõlmaks Erasmuse programmi 
tugevdamist ning õpetajatele ja lastele vahetusvõimaluste pakkumist, samuti keele-, digi- ja 
pehmete oskuste omandamise ning kliimaküsimusi käsitleva hariduse edendamist. 

̶ Üks arutelu käigus sageli korduv ettepanek puudutas Euroopas kvaliteetse elukestva õppe 
süsteemi loomist, milles oleks võimalik osaleda kõigil töötajatel, sealhulgas vanemaealistel 
ning maapiirkondades elavatel töötajatel, kõikides sektorites. Selle eesmärk on tagada, et 
kõik Euroopa inimesed saaksid õigust elukestvale õppele ja koolitusele ka päriselt kasutada.  

̶ Samuti kutsuti üles parandama õpipoisiõppe ja kutseõppe piiriülest tunnustamist Euroopa 
tasandil.  

̶ Mõni sõnavõtja rõhutas, et kool peaks olema turvaline keskkond, kus õpitakse, mida 
tähendab kodanik olemine, ning millised on meie ühised väärtused (kaasatus, võitlus 
rassismi vastu, demokraatia jne). 

̶ Kutsuti üles arendama partnerlussuhteid erialasektoritega mitmes aspektis: 
ettevõtlusmudelite alane koolitamine, kodanike teadlikkuse suurendamine uute 
tehnoloogiate kohta, või töö ja õpingute või koolitustega vaheldumisi tegelemise 
soodustamine.  

 
Arutelu käigus rõhutas mõni sõnavõtja, et võttes arvesse Euroopa haridussüsteemide erinevusi 
ja asjaolu, et haridus on endiselt liikmesriikide ja mõnikord isegi kohalike omavalitsuste 
pädevuses, tuleks selles valdkonnas Euroopa tasandi tegevuses keskenduda parimate tavade 
vahetamisele.  
 

 

4. Töörühma juht lõpetas koosoleku ja esitas järgmise koosoleku kava  
 
Töörühma juht lõpetas koosoleku kokkuvõttega arutelu käigus tõstatatud peamistest elementidest 

ja ning kiitis liikmete head omavahelist suhtlust. Ta väljendas lootust, et järgmise koosoleku saab 

pidada muus vormis, ja tegi ettepaneku, et koosolek kantaks üle veebis. Samuti rõhutas ta, et enne 

koosolekut saadetakse osalejatele kokkuvõte senistest aruteludest, millele tugineda. 


