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1. Sanāksmes vadītājas ievadvārdi  
 
Sanāksme notika hibrīdformātā un tika straumēta tīmeklī (ieraksts pieejams šeit). Sanāksmes vadītāja 
sveica dalībniekus un paskaidroja, ka sanāksmē galvenā uzmanība tiks pievērsta pārskatītiem priekšlikumu 
projektiem, kas ir sagatavoti, pamatojoties uz diskusijām darba grupā. Viņa piebilda, ka dokumentā, jo īpaši 
1. un 3. kopā, ir ņemti vērā Itālijas valsts pilsoņu paneļdiskusijas ieteikumi. 
 
2. Runaspersonas uzstāšanās 
 
Darba grupas runaspersona pauda vispārēju atbalstu priekšlikumu projektiem un paskaidroja veiktās 
izmaiņas, kas būtu īpaši svarīgas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas dalībniekiem. Viņa norādīja, ka izmaiņas 
nedrīkstētu izraisīt pārāk tālu attālināšanos no pilsoņu grupas ieteikumiem, piemēram, attiecībā uz 
neapmaksātas prakses aizliegumu vai balsstiesīgo minimālo vecumu.  
 
3. Iepazīstināšana ar priekšlikumu projektiem un to apspriešana ar mērķi tos iesniegt 8. marta plenārsēdē 
 
Sanāksmes vadītāja paziņoja, ka pēc vairākkārtējiem pieprasījumiem, kas iesniegti iepriekšējā sanāksmē, 
sportam vajadzētu būt atsevišķai kopai. Viņa ierosināja izskatīt vienu kopu pēc otras, vispirms izskaidrojot 
izmaiņas, pēc tam dodot vārdu dalībniekiem, lai uzklausītu papildu komentārus. Debatēs uzstājās Signe 
Ratso, kas izteicās Eiropas Komisijas vārdā, jo īpaši, lai pievērstu uzmanību jau uzsāktajām iniciatīvām. 
Dalībnieki lielākoties pauda atbalstu priekšlikumu projektiem un izteica šādas papildu piezīmes: 
 
Kopa “Izglītība”:  

- mērķī varētu pievienot atsauci uz mūžizglītības nozīmi lauku apvidos; 
- attiecībā uz izglītības programmu koordinēšanu būtu jāiekļauj dalītas kompetences sistēma (jo īpaši 

attiecībā uz pilsonisko izglītību), kurā būtu ņemti vērā visi izglītības politikā iesaistītie pārvaldības 
līmeņi (attiecībā uz koordināciju un saskaņošanu būtu jālabo itāļu valodas versija); 

- pasākumā par nākotnes prasībām atbilstošu izglītību un mūžizglītību izvirzītās idejas bija šādas: 
noteikt bezmaksas apmācību darba vietā, pārveidot STEM par STEAM, lai iekļautu humanitārās 
zinātnes, un vienā punktā apvienot uzņēmējdarbības un ekonomikas pratības jautājumus. Kāds 
dalībnieks ierosināja minēt “vides ilgtspēju” un precizēt, ka plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes 
“programmas būtu jāuzlabo” saskaņā ar pašreizējo Komisijas darbu; 



 

 

- attiecībā uz skolotāju apmācību vairāki dalībnieki ierosināja pievienot Eiropas dimensiju, atbalstot 
viņu mobilitāti apmaiņai ar labu praksi, kā arī paredzot viņiem studentu mentoru amatu; 

- tika ierosināts pārfrāzēt formulējumu “efektīva platjosla ar labu savienojamību” uz “efektīvu 
platjoslas savienojamību”. 

 
Kopa “Eiropas jaunatnes jautājumi”: 

- kā viens no mērķiem būtu jāstiprina jaunatnes organizāciju loma ES iestādēs un valstu valdībās; 
- darba grupas locekļi atbalstīja “Jaunatnes testa” ieviešanu kā daļu no ietekmes novērtējuma pirms 

tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas; 
- attiecībā uz jauniešu iesaistīšanos politikā daži dalībnieki pauda šaubas par minimālā balsstiesīgā 

vecuma samazināšanu, savukārt citi locekļi to atbalstīja, galveno uzmanību pievēršot jauniešu 
kriminālatbildībai un aplikšanai ar nodokļiem un atzinīgi vērtējot viegli saprotamo priekšlikuma 
formulējumu; 

- saistībā ar novērošanas centru apmeklējumiem tika ierosināts svītrot atsauci uz subsīdijām, ko 
dalībnieki uzskata par neskaidru, un kā vienu no profesionālās orientācijas iespējām pievienot 
uzņēmējdarbības uzsākšanu; 

- attiecībā uz Eiropas garantiju jauniešiem tā būtu jāattiecina uz visiem Eiropas valdības līmeņiem, 
kas iesaistīti tās īstenošanā; 

- attiecībā uz neapmaksātas prakses aizliegumu un prakses un darba atbilstību kvalitātes standartiem 
vairāki runātāji izteicās, ka formulējums “atvērts darba tirgus” ir neskaidrs, un dalībnieks ierosināja 
to pārfrāzēt uz “ārpus formālās izglītības”; 

- attiecībā uz pienācīgiem dzīves apstākļiem vairākos komentāros tika norādīts, ka salīdzinājums ar 
vecāka gadagājuma cilvēku grupām nav piemērots un varētu radīt zināmas neskaidrības; 

- visbeidzot, attiecībā uz intelektuālā darbaspēka emigrācijas novēršanas pasākumu tika izteiktas arī 
šādas idejas: aicināt izmantot inovatīvu, pielāgotu politiku un ES finansējumu, kā arī norādīt uz 
mazapdzīvotām teritorijām, kurās šis jautājums ir īpaši sasāpējis. 

 
Kopa “Kultūra un apmaiņa”: sanāksmes vadītāja iepazīstināja ar dalībnieku ierosinātajiem pārskatītajiem 
priekšlikumiem un idejām, tostarp šādiem jautājumiem: 

- saistībā ar apmaiņu varētu minēt vecāka gadagājuma iedzīvotāju apmaiņas programmu, jo vecāka 
gadagājuma iedzīvotājiem var būt izšķiroša nozīme kultūras mantojuma kopīgošanā, un Erasmus 
atvēršanu vietējiem un reģionālajiem pārstāvjiem; 

- kopumā teikums par angļu valodas popularizēšanu tika uzskatīts par pietiekami līdzsvarotu; atsaucē 
uz “kaimiņvalstis” būtu jānorāda “ES kaimiņvalstis”; 

- attiecībā uz daudzvalodības pasākumu tika lūgts atsaukties gan uz Vispārējo konvenciju par 
nacionālo minoritāšu aizsardzību, gan uz Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, kā arī 
izmantot spēcīgāku formulējumu nekā “ņemt vērā”; tika izvirzīta arī ideja par īpašu ES iestādi 
minoritāšu valodu aizsardzībai un veicināšanai; 

- attiecībā uz Eiropas kultūras mantojumu tika izteikti ierosinājumi pieminēt Eiropas kultūru un 
atsaukties uz sadraudzības pilsētu programmu; 

- vairāki runātāji uzsvēra, ka ir svarīgi pieņemt mākslinieku Eiropas statusu. 
 
Attiecībā uz sportu sanāksmes vadītāja iepazīstināja ar jauno kopu. Vairāki runātāji uzskatīja, ka to varētu 
paplašināt, un ierosināja šādas idejas:  

- mērķī formulējumu “sports ir saistīts ar daudziem jautājumiem” varētu pārfrāzēt, minot “sporta 
izšķirošo nozīmi Eiropas sabiedrībā”; 



 

 

- tika ierosināts atsaukties nevis uz “elites sportu”, bet gan uz “profesionālo un komerciālo sportu” 
pretstatā tautas sportam un tautas sportam, kas būtu jāiekļauj mobilitātes programmās;  

- visbeidzot, pasākumam, kas attiecas uz nepieciešamību pastiprināt Eiropas identitātes 
demonstrēšanu, būtu jāattiecas uz ES simboliem kopumā, nevis tikai karogu. 

 
 
 
4. Sanāksmes vadītājas noslēguma vārdi 
 
Sanāksmes noslēgumā sanāksmes vadītāja pateicās dalībniekiem par darbu un paziņoja, ka šī sanāksme 
varētu būt pēdējā šīs darba grupas sanāksme. Viņa arī norādīja, ka nākamajā dienā plenārsēdei netiks 
iesniegta jauna priekšlikumu versija, jo tos nebūs iespējams savlaicīgi iztulkot. Tomēr sanāksmes laikā 
izteiktie komentāri tiks ņemti vērā viņas kā sanāksmes vadītājas piezīmēs un saistībā ar tiem tiks veiktas 
turpmākas darbības. 


