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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi töörühm  
Töörühma juht Silja Markkula, Euroopa Noortefoorum 

22. oktoober 2021, 11.00–13:00 
 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 

See oli töörühma esimene koosolek ja see peeti hübriidvormis. Töörühma juht Silja Markkula tervitas 
liikmeid ja selgitas, et koosoleku eesmärk on võimaldada neil üksteist tundma õppida ning pidada 
esimene arutelu kodanike paneelaruteludelt ja mitmekeelselt digiplatvormilt pärinevate teemade ja 
ideede üle. Ta andis ülevaate digiplatvormil teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ raames seni 
esitatud mõtetest, mis puudutasid noorte töötust, ELi ühist identiteeti, tulevikukindlat haridust, ELi-
sisest liikuvust ja Euroopa pärandit. Samuti tõi ta esile sarnaste teemadega tegelenud Euroopa 
noorteürituse tulemused.  
 
Eelolevale protsessile viidates rõhutas töörühma juht, et töörühm töötab konsensuse alusel. Ta 
märkis ka, et kuna mõned asjakohased valdkonnad, näiteks noored, on valdkonnaülesed, kattuvad 
need osaliselt teiste töörühmade tööga. Seejärel avas ta mikrofoni kõigile liikmetele, alustades 
Euroopa kodanike paneelarutelude esindajatest.  
 

2. Arutelu  
 
Euroopa kodanike paneelarutelu „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, 
kultuur, noored ja sport / digiüleminek“ esindajad andsid ülevaate paneelarutelude esimeses voorus 
(17.–19. september) tõstatatud teemadest. Need hõlmasid haridust ja noorte liikuvust, noorte 
töötust, COVID-19 mõju noortele, keeleõpet ja Euroopa sümbolite rolli. 
 
Töörühma liikmed esitasid vastuseks omi mõtteid ja kirjeldasid, mida nad edasisest tööst ootavad. 
Paljud sõnavõtud keskendusid noortele ja haridusele. Esile tulid eeskätt allpool toodud punktid. 

  

 Mitu sõnavõtjat rõhutas, kui oluline on pärast COVID-19 kriisi võidelda noorte töötuse vastu 
ja hõlbustada noorte juurdepääsu tööturule. 

 Samuti kutsuti üles tagama noortele kvaliteetsed töökohad ja õiglane töötasu ning tegelema 
tasustamata praktika probleemiga. 

 Rõhutati, et COVID-19 kriisil on noortele ja hariduse kättesaadavusele märkimisväärne 
sotsiaalne ja psühholoogiline mõju. 

 Mõned sõnavõtjad keskendusid ELi-sisesele liikuvusele, sealhulgas kestlikkuse aspektidele ja 
võimalikele lisameetmetele üliõpilaste liikuvuse hõlbustamiseks.  

 Tehti üleskutseid parandada koolides ELi-teemalist kodanikuõpetust ning ettepanekuid 
koostada ühine õppekava või ühine ajalooraamat, et edendada ühist Euroopa identiteeti.  

 Rõhutati ka hariduse ja kultuuri tähtsust rassismi ja sallimatuse vastases võitluses. 

 Mõned liikmed soovitasid alandada valimisiga 16 aastale, kuid teised leidsid, et see ei ole 
konsensuslik küsimus.  

 Keelelist mitmekesisust ja keeleliste vähemuste kaitset nimetati Euroopa identiteedi 
põhielementideks.  
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 Arutati ka spordi ja tervislike eluviiside edendamisega seotud küsimusi ning rahvusvaheliste 
kultuuri- ja spordiürituste rolli Euroopa ühise identiteedi tugevdamisel.  
 

Mõned kõnelejad tõstsid oma sõnavõttudes esile olemasolevaid ELi tasandi hariduse, kultuuri, noorte 
ja spordi valdkonna algatusi, kutsudes üles just neile oma töös tuginema. Teised tuletasid meelde, et 
ELil on töörühma valdkondades piiratud pädevus. Samuti kutsuti üles integreerima noori ELi 
poliitikavaldkondadesse, arvestades selle valdkonna seoseid teiste poliitikavaldkondadega.  
 
Sõnavõtud hõlmasid ka töörühma arutelude korraldamist. Mitu liiget kutsusid üles arutelusid 
paremini struktureerima, nii et lisaks täiskogule oleks tulevikus võimalik töötada ka alarühmades. 
Rõhutati ka vajadust esitada täiskogule konkreetseid ettepanekuid. 
 

3. Töörühma juhi lõppsõna 
 
Töörühma juht tegi kokkuvõtte arutelu käigus tõstatatud korduvatest küsimustest ja rõhutas 
täiskogule esitatavate ettepanekute rikkalikkust. Ta võttis ka teadmiseks liikmete soovi kasutada lisaks 
täiskogu istungi formaadile muid vorme, et minna töörühma koosolekutel aruteludes sügavamale, ning 
väljendas valmisolekut selle küsimuse juurde tagasi pöörduda.  
 
Liikmeid teavitati sellest, et töörühma järgmise, detsembris toimuva koosoleku ajaks on Euroopa 
kodanike paneelarutelu soovitused kättesaadavad ning töörühm peab oma töös tuginema neile. 
Juhataja tuletas ka meelde, et mitmekeelne digiplatvorm jääb konkreetsete ideede esitamiseks ja 
arutamiseks kättesaadavaks kogu konverentsi vältel.  
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LISA. Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi töörühma liikmete nimekiri 
 

Töörühma juht:  Silja MARKKULA 
(Euroopa 
Noortefoorum) 

 
 

Pöördumisvorm Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

pr Greta Karoline ADAMEK  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Christine ANDERSON Euroopa Parlament 

hr Tiago ANTUNES nõukogu 

hr Hugues  BAYET riikide parlamendid 

hr Mikuláš  BEK riikide parlamendid 

hr Matteo Luigi  BIANCHI riikide parlamendid 

hr Emil  BOC kohalik/piirkondlik esindaja 

pr  Fabíola  CARDOSO riikide parlamendid 

pr  Paula CARVALHO nõukogu 

hr Lefteris CHRISTOFOROU Euroopa Parlament 

pr  Gabriela  CRETU riikide parlamendid 

hr François DECOSTER  Regioonide Komitee 

pr Daniela DUMITRU  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Laurence FARRENG Euroopa Parlament 

pr Kinga GAL Euroopa Parlament 

hr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA nõukogu 

pr  Josune  GOROSPE riikide parlamendid 

hr Enzo GORZA Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Alicia HOMS GINEL Euroopa Parlament 

pr Zuzana HOZLÁROVÁ 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr  Tea JARC sotsiaalpartnerid 

pr  Danuta  JAZŁOWIECKA riikide parlamendid 

pr  Željka  JOSIĆ nõukogu 

hr Peter  KMEC riikide parlamendid 

hr Antonis KOURRAS 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Regina LAUCYTE  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Kieran MCCARTHY Regioonide Komitee 

pr Nora MEBAREK Euroopa Parlament 

pr Dace MELBĀRDE Euroopa Parlament 

hr Jean Claude  MICALLEF riikide parlamendid 

pr Baiba  MILTOVICA  
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

hr Vidmantas MITKUS 
riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 
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hr Victor NEGRESCU Euroopa Parlament 

hr Elyes OUERGHI  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr George  PAPANDREOU riikide parlamendid 

hr Igors  PIMENOVS riikide parlamendid 

pr  Anne PRÉDOUR nõukogu 

pr  Janinie REINARTZ nõukogu 

hr Paul  RUBIG 
Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

hr Piero SAVARIS  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Axel  SCHÄFER riikide parlamendid 

pr Michaela SOJDROVA Euroopa Parlament 

hr Guy VERHOFSTADT Euroopa Parlament 

pr Isabel WISELER-LIMA Euroopa Parlament 

pr Salima YENBOU Euroopa Parlament 

pr Marina ZELENETSKA  Euroopa kodanike paneelarutelud 

 


