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1. Pirmininkės įžanginės pastabos  
 
Posėdis buvo mišraus formato ir transliuojamas internetu (įrašą galima rasti čia). Pasveikinusi 
dalyvius, pirmininkė paaiškino, kad posėdyje daugiausia dėmesio bus skiriama persvarstytiems pasiūlymų 
projektams, kurie buvo parengti remiantis diskusijomis darbo grupėje. Ji pridūrė, kad dokumente 
atsižvelgta į Italijos nacionalinio piliečių forumo rekomendacijas, ypač į 1 ir 3 veiksmų grupę. 
 
2. Darbo grupės atstovės žodis 
 
Darbo grupės atstovė pareiškė iš esmės remianti pasiūlymų projektus ir paaiškino padarytus pakeitimus, 
kurie būtų ypač svarbūs Europos piliečių forumo dalyviams. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad dėl pokyčių 
neturėtų būti per daug nutolta nuo Piliečių forumo rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl nemokamų stažuočių 
uždraudimo arba minimalaus balsavimo amžiaus.  
 
3. Pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas siekiant pateikti juos balandžio 8 d. plenariniame 
posėdyje 
 
Pirmininkė pareiškė, kad, atsižvelgiant į kelis ankstesniame posėdyje pateiktus prašymus, sportas turėtų 
būti atskira teminė grupė. Ji pasiūlė paeiliui svarstyti kiekvieną grupę, pirmiausia paaiškinant pakeitimus, o 
tada žodį suteikiant dalyviams, kad jie galėtų pateikti daugiau pastabų. Diskusijos metu Signe Ratso kalbėjo 
Europos Komisijos vardu, visų pirma siekdama atkreipti dėmesį į jau pradėtas iniciatyvas. Dalyviai 
daugiausia pritarė pasiūlymų projektams ir pateikė toliau nurodytas papildomas pastabas. 
 
Dėl švietimo veiksmų grupės:  

- Į tikslą būtų galima įtraukti nuorodą į mokymosi visą gyvenimą svarbą kaimo vietovėse. 
- Kalbant apie švietimo programų koordinavimą, reikėtų įtraukti pasidalijamosios kompetencijos 

sistemą (ypač pilietinio ugdymo srityje), kurioje būtų atsižvelgiama į visus valdžios lygmenis, 
dalyvaujančius švietimo politikoje (dėl koordinavimo ir suderinimo reikėtų pataisyti versiją italų 
kalba). 

- Aptariant priemonę, skirtą perspektyviam švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą, buvo pasiūlyta 
nustatyti nemokamą mokymą darbo vietoje, pereiti nuo gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (STEM) prie gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) ir 
į papunktį įtraukti humanitarinius mokslus ir verslumą bei ekonominį raštingumą. Vienas dalyvis 
pasiūlė paminėti „ekologinį tvarumą“ ir nurodyti, kad gebėjimas naudotis žiniasklaidos 



 

 

priemonėmis „turėtų būti stiprinamas vykdomose programose“, kad atitiktų dabartinį Komisijos 
darbą. 

- Kalbant apie mokytojų rengimą, keli dalyviai pasiūlė įtraukti europinį aspektą remiant mokytojų 
judumą, kad jie galėtų dalytis gerąja patirtimi, taip pat suteikti jiems studentų kuratorių pareigas. 

- Buvo pasiūlyta sąvoką „efektyvus plačiajuostis ryšys su geru junglumu“ performuluoti į „efektyvus 
plačiajuostis ryšys“. 

 
Dėl Europos jaunimo reikalų veiksmų grupės: 

- Siekiant šio tikslo, reikėtų sustiprinti jaunimo organizacijų vaidmenį ES institucijose ir nacionalinėse 
vyriausybėse. 

- Darbo grupės nariai pritarė tam, kad į poveikio vertinimą prieš pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų būtų įtrauktas „jaunimo testas“. 

- Kalbant apie jaunimo dalyvavimą politikoje, kai kurie dalyviai išreiškė abejonių dėl minimalaus 
amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, sumažinimo, o kiti nariai pasisakė už tai, daugiau 
dėmesio skirdami jaunimo baudžiamajai atsakomybei ir apmokestinimui, bei palankiai įvertino tai, 
kad pasiūlymo formuluotė yra ne tokia aiški. 

- Kalbant apie stebėjimo vizitus, buvo pasiūlyta išbraukti nuorodą į subsidijas, kurias dalyviai laiko 
neaiškiomis, ir įtraukti galimybę tapti verslininku į profesinio orientavimo alternatyvas. 

- Kalbant apie Europos jaunimo garantijų iniciatyvą, ji turėtų būti nukreipta į visus Europos valdžios 
lygmenis, dalyvaujančius ją įgyvendinant. 

- Kalbant apie neapmokamų stažuočių draudimą bei stažuočių ir darbo vietų atitiktį kokybės 
standartams, keletas kalbėtojų apibūdino formuluotę „atvira darbo rinka“ kaip neaiškią, o vienas 
dalyvis pasiūlė pakeisti formuluotę į „ne formalusis švietimas“. 

- Dėl pagrįsto gyvenimo lygio keliose pastabose teigiama, kad palyginimas su vyresnio amžiaus 
grupėmis yra netinkamas ir galėtų sukelti tam tikrą painiavą. 

- Apie protų nutekėjimo priemonę, be kita ko, buvo pateiktos šios idėjos: raginti taikyti naujovišką 
pritaikytą politiką ir ES finansavimą, taip pat nurodyti nepakankamai apgyvendintas vietoves, kurios 
yra ypač aktualios šiam klausimui. 

 
Kultūros ir mainų veiksmų grupės klausimu pirmininkė pristatė persvarstytus pasiūlymus ir dalyviai, be kita 
ko, pateikė šias idėjas: 

- Mainų tema galėtų būti paminėta vyresnio amžiaus piliečių mainų programa, nes vyresnio amžiaus 
piliečiai gali atlikti labai svarbų vaidmenį dalijantis paveldu, taip pat galima paminėti programos 
„Erasmus“ atvėrimą vietos ir regionų atstovams. 

- Apskritai buvo manoma, kad sakinys dėl anglų kalbos propagavimo yra pakankamai subalansuotas. 
Nuoroda į „kaimynines šalis“ turėtų būti pakeista į „ES kaimynines šalis“. 

- Kalbant apie daugiakalbystės priemonę, buvo paprašyta nurodyti Tautinių mažumų apsaugos 
pagrindų konvenciją ir Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją, taip pat vartoti stipresnę 
formuluotę nei „atsižvelgiant“. Taip pat buvo pasiūlyta sukurti specialią ES instituciją, skirtą 
mažumų kalbų apsaugai ir propagavimui. 

- Kalbant apie Europos kultūros paveldą, buvo pasiūlyta įtraukti nuorodą į Europos kultūrą ir nuorodą 
į programą „Sisters cities“. 

- Keletas kalbėtojų pabrėžė, kad svarbu sukurti Europos menininkų statusą. 
 
Kalbant apie sportą, pirmininkė pristatė naują veiksmų grupę. Keletas kalbėtojų manė, kad jis galėtų būti 
išplėstas, ir pasiūlė šias idėjas:  



 

 

- Atsižvelgiant į tikslą, formuluotę „sportas yra daugelio klausimų kryžkelėje“ būtų galima 
performuluoti ir paminėti „ypatingą sporto svarbą Europos visuomenei“. 

- Buvo pasiūlyta nurodyti ne „elitinį sportą“, o „profesinį ir komercinį sportą“, kuris kitoks nei liaudies 
ir mėgėjiškas sportas, kuris turėtų būti įtrauktas į judumo programas.  

- Galiausiai priemonė, susijusi su poreikiu geriau parodyti europinę tapatybę, turėtų būti susijusi ne 
tik su vėliava, bet ir su ES simbolių rodymu apskritai. 

 
 
 
4. Baigiamasis pirmininkės žodis 
 
Pirmininkė baigė posėdį padėkodama dalyviams už jų darbą ir pareikšdama, kad šis posėdis gali būti 
paskutinis darbo grupės posėdis. Ji taip pat nurodė, kad kitą dieną plenariniame posėdyje nebus pateikta 
nauja pasiūlymų versija, nes jų nebūtų galima laiku išversti. Tačiau į posėdžio metu pateiktas pastabas bus 
atsižvelgta jos, kaip pirmininkės, pasisakymuose ir imantis tolesnių veiksmų. 


