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1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 
Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis (salvestis on kättesaadav siin). Pärast osalejate 
tervitamist selgitas töörühma juht, et koosolekul keskendutakse läbivaadatud ettepanekute kavanditele, 
mis on koostatud töörühma arutelude põhjal. Ta lisas, et dokumendis on arvesse võetud Itaalia kodanike 
paneelarutelu soovitusi, eelkõige 1. ja 3. teemavaldkonnas. 
 
2. Pressiesindaja sõnavõtt 
 
Töörühma pressiesindaja väljendas ettepanekute kavanditele üldist toetust ja selgitas tehtud muudatusi, 
mis on eriti olulised Euroopa kodanike paneelarutelus osalejatele. Ta juhtis tähelepanu sellele, et 
muudatused ei tohiks kodanike paneelarutelu soovitustest liiga palju kõrvale kalduda, näiteks seoses 
tasustamata praktika keelamise või valimisõigusliku vanuse alampiiriga.  
 
3. Ettepanekute kavandite tutvustamine ja arutamine eesmärgiga esitada need 8. aprilli istungil 
täiskogule 
 
Töörühma juht teatas, et tulenevalt mitmetest eelmisel koosolekul esitatud taotlustest peaks sport 
moodustama eraldi teemavaldkonna. Ta tegi ettepaneku teemavaldkonnad ükshaaval läbi vaadata, 
selgitades kõigepealt muudatusi ning andes seejärel sõna osalejatele täiendavate märkuste esitamiseks. 
Arutelu käigus võttis Euroopa Komisjoni nimel sõna Signe Ratso, eelkõige selleks, et juhtida tähelepanu juba 
käivitatud algatustele. Osalejad väljendasid enamasti toetust ettepanekute kavanditele ja esitasid järgmisi 
lisamärkusi: 
 
Märkused hariduse teemavaldkonna kohta:  

— eesmärgile võiks lisada juurde viite elukestva õppe tähtsusele maapiirkondades; 
— haridusprogrammide koordineerimisega seoses tuleks lisada jagatud pädevuste raamistik (eriti 

kodanikuhariduse valdkonnas), milles võetaks arvesse kõiki hariduspoliitikaga seotud 
valitsemistasandeid (seoses koordineerimise ja ühtlustamisega tuleks parandada itaaliakeelset 
versiooni); 

— tulevikukindla hariduse ja elukestva õppe meetmega seoses tõstatati järgmised ideed: rõhutada 
tasuta väljaõpet töökohas, STEM õppeainete asendamine STEAM õppeainetega, et kaasata 
humanitaarteadused, ning ettevõtluse ja majandusliku kirjaoskuse koondamine ühte alapunkti. Üks 
osaleja tegi ettepaneku mainida keskkonnakestlikkust ja täpsustada, et käimasolevaid 



 

 

meediapädevuse programme tuleks parandada, et need oleksid komisjoni praeguse tööga 
kooskõlas; 

— seoses õpetajate koolitamisega tegid mitmed osalejad ettepaneku lisada Euroopa mõõde, toetades 
nende liikuvust heade tavade jagamiseks ning andes neile õpilaste mentori positsiooni; 

— tehti ettepanek sõnastada „head internetiühendust tagav tõhus lairibaühendus“ ümber „tõhusaks 
lairibaühenduseks“. 

 
Märkused Euroopa noorte teemavaldkonna kohta: 

— eesmärgis tuleks ära märkida noorteorganisatsioonide rolli tugevdamine koostöös ELi 
institutsioonide ja riikide valitsustega; 

— töörühma liikmed toetasid noortetesti kasutuselevõttu osana seadusandlike ettepanekute 
esitamise eelsest mõjuhinnangust; 

— seoses noorte poliitikas osalemisega avaldasid ühed osalejad kahtlusi valimisõigusliku vanuse 
alampiiri vähendamise suhtes, samas kui teised liikmed pooldasid seda, keskendudes nooremate 
inimeste kriminaalvastutusele ja maksustamisele ning tervitades ettepaneku pehmemat sõnastust; 

— vaatluskülastuste teemal tehti ettepanek jätta välja viide toetustele, mida osalejad pidasid 
ebaselgeks, ning lisada ettevõtjaks saamine kutsenõustamise võimaluste alla; 

— tuleks viidata kõigile Euroopa valitsemistasanditele, mis on seotud Euroopa noortegarantii 
rakendamisega; 

— seoses tasustamata praktika keelamisega ning praktika ja töökohtade kvaliteedistandarditele 
vastavusega pidasid mitmed sõnavõtjad sõnastust „avatud tööturg“ ebaselgeks ning üks osaleja 
tegi ettepaneku kasutada pigem väljendit „väljaspool formaalset õpet“; 

— mõistliku elatustaseme teemal leidsid mitmed sõnavõtjad, et võrdlus vanemate vanuserühmadega 
ei ole asjakohane ja võib tekitada mõningast segadust; 

— ajude äravoolu meetme raames esitati järgmised ideed: nõuda innovaatiliste kohandatud 
poliitikameetmete ja ELi rahaliste vahendite kasutamist, samuti viidata hõredalt asustatud aladele, 
mida see teema eriti puudutab. 

 
Kultuuri ja vahetusprogrammide teemavaldkonna osas tutvustas töörühma juht läbivaadatud ettepanekute 
kavandeid ning osalejad esitasid järgmisi ideid: 

— vahetuste teemal võiks mainida eakate vahetusprogrammi, kuna eakatel kodanikel võib olla oluline 
roll kultuuripärandi jagamisel, ning Erasmuse avamist kohalikele ja piirkondlikele esindajatele; 

— üldiselt peeti inglise keele edendamist käsitlevat lauset piisavalt tasakaalustatuks; sõna 
„naaberriigid“ peaks täpsustama: „ELi naaberriigid“; 

— mitmekeelsust käsitleva meetme osas paluti viidata nii rahvusvähemuste kaitse 
raamkonventsioonile kui ka Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte hartale ning kasutada tugevamat 
väljendit kui „arvestama“. Samuti esitati idee luua spetsiaalne ELi institutsioon, mis tegeleks 
vähemuskeelte kaitse ja edendamisega; 

— seoses Euroopa kultuuripärandiga soovitati lisada viide Euroopa kultuurile ja sõpruslinnade 
programmile; 

— mitmed sõnavõtjad rõhutasid loovisikutele Euroopa staatuse andmise tähtsust. 
 
Töörühma juht tutvustas uut teemavaldkonda: sport. Mitmed sõnavõtjad leidsid, et seda võiks laiendada, ja 
pakkusid välja järgmised ideed:  

— eesmärgis võiks sõnastada ümber lause „sport on paljude küsimuste sõlmpunkt“, et mainida 
„spordi otsustavat tähtsust Euroopa ühiskondade jaoks“; 



 

 

— tehti ettepanek viidata mitte „tippspordile“ vaid „professionaalsele ja kommertsspordile“, mis 
vastandub rahvaspordi ja rohujuure tasandi spordiga, mis tuleks lisada liikuvusprogrammidesse;  

— lisaks peaks Euroopa identiteedi parema tutvustamise vajadust käsitlev meede hõlmama mitte 
ainult Euroopa lipu, vaid ka ELi sümbolite esiletoomist üldiselt. 

 
 
 
4. Töörühma juhi kokkuvõtvad märkused 
 
Töörühma juht lõpetas koosoleku, tänas osalejaid nende töö eest ja teatas, et tegu võis olla töörühma 
viimase kohtumisega. Samuti täpsustas ta, et ettepanekute uut versiooni ei esitata järgmise päeva täiskogu 
istungil, kuna seda ei jõutud õigeaegselt tõlkida. Töörühma juht võtab siiski oma sõnavõttudes arvesse 
koosolekul tehtud ettepanekuid ja need esitatakse järgmises etapis. 


