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1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  
 
Kokous pidettiin hybridimuodossa ja lähetettiin suoratoistona verkossa (tallenne katsottavissa täällä). 
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi, että kokouksessa käsitellään työryhmän 
keskustelujen pohjalta laadittuja tarkistettuja ehdotusluonnoksia. Hän lisäsi, että asiakirjassa ja erityisesti 
klustereissa 1 ja 3 on otettu huomioon Italian kansalaispaneelin suositukset. 
 
2. Tiedottajan puheenvuoro 
 
Työryhmän tiedottaja kertoi yleisesti ottaen kannattavansa ehdotusluonnoksia ja selitti ehdotuksiin tehdyt 
muutokset, jotka olisivat tärkeimpiä eurooppalaisen kansalaispaneelin osallistujille. Hän huomautti, että 
muutokset eivät saisi luoda liian suuria eroja kansalaispaneelin suosituksiin esimerkiksi palkattomien 
harjoitteluiden kieltämisen tai äänioikeuden alaikärajan osalta.  
 
3. Ehdotusluonnosten esittely ja käsittely, jotta ne voidaan esitellä täysistunnossa 8. huhtikuuta 
 
Puheenjohtaja ilmoitti, että edellisessä kokouksessa esitettyjen useiden pyyntöjen johdosta urheilu 
käsitellään omana klusterinaan. Hän ehdotti klustereiden käsittelemistä yksi kerrallaan niin, että ensin 
selitetään muutokset ja sitten osallistujille annetaan puheenvuoro lisähuomioiden esittämiseksi. Signe 
Ratso osallistui keskusteluun komission edustajana ja puheenvuoroissaan hän etenkin kehotti osallistujia 
kiinnittämään huomiota jo käynnistettyihin aloitteisiin. Osallistujat kertoivat enimmäkseen kannattavansa 
ehdotusluonnoksia ja esittivät seuraavia lisähuomioita: 
 
Koulutusta koskevasta klusterista:  

ꟷ Tavoitteeseen voitaisiin lisätä viittaus elinikäisen oppimisen tärkeyteen maaseutualueilla. 
ꟷ Koulutusohjelmien koordinointia koskevaan toimenpiteeseen olisi sisällytettävä jaetun toimivallan 

puitteet (erityisesti kansalaiskasvatuksen alalla), jossa otettaisiin huomioon kaikki 
koulutuspolitiikkaan osallistuvat hallinnon tasot (italiankieliseen versioon olisi korjattava, että kyse 
on koordinoinnista eikä yhdenmukaistamisesta). 

ꟷ Tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevasta 
toimenpiteestä esitettiin esimerkiksi seuraavat ehdotukset: lisätään tarkennus ilmaiseen 
koulutukseen työpaikalla, sisällytetään humanistiset alat korvaamalla lyhenne STEM lyhenteellä 
STEAM ja yhdistetään yrittäjyys ja talouslukutaito samaan alakohtaan. Eräs osallistuja ehdotti 
mainintaa ”ekologisesta kestävyydestä” ja tarkennusta, että medialukutaitoa ”koskevia käynnissä 



 

 

olevia ohjelmia olisi parannettava”, jotta muotoilussa otettaisiin huomioon komission 
tämänhetkinen työ. 

ꟷ Opettajien koulutukseen liittyen useat osallistujat ehdottivat, että toimenpiteeseen lisättäisiin 
eurooppalainen ulottuvuus tukemalla opettajien liikkuvuutta hyvien käytäntöjen jakamiseksi. 
Ehdotettiin myös, että opettajille annettaisiin asema opiskelijoiden mentoreina. 

ꟷ Ehdotettiin, että ”tehokkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus ja hyvät yhteydet” korvataan 
ilmaisulla ”tehokkaan laajakaistayhteyden saatavuus”. 

 
Euroopan nuorisokysymyksiä koskevasta klusterista: 

ꟷ Tavoitteessa olisi vahvistettava nuorisojärjestöjen roolia EU:n toimielinten ja kansallisten 
hallitusten rinnalla. 

ꟷ Työryhmän jäsenet kannattivat nuorisotestin käyttöönottoa osana vaikutustenarviointia, joka 
tehdään ennen lainsäädäntöehdotusten esittelyä. 

ꟷ Nuorten politiikkaan osallistumiseen liittyen jotkin osallistujat kertoivat suhtautuvansa epäilevästi 
äänioikeuden alaikärajan laskemiseen, kun taas toiset jäsenet kannattivat ehdotusta, painottivat 
nuorten rikosoikeudellista vastuuta ja verotusta ja pitivät ehdotuksen avointa muotoilua 
myönteisenä. 

ꟷ Tutustumiskäyntien osalta ehdotettiin, että poistetaan osallistujista epäselvältä vaikuttava viittaus 
tukiin ja lisätään yrittäjäksi ryhtyminen uraohjauksen vaihtoehdoksi. 

ꟷ Eurooppalaista nuorisotakuuta koskevassa toimenpiteessä olisi viitattava kaikkiin eurooppalaisiin 
hallinnon tasoihin, jotka osallistuvat takuun täytäntöönpanoon. 

ꟷ Palkattomien harjoitteluiden kieltoon sekä laatuvaatimusten noudattamiseen harjoitteluissa ja 
työpaikoissa liittyen useat puhujat totesivat, että ”avointen työmarkkinoiden” on epäselvä 
muotoilu, ja yksi osallistuja ehdotti sen korvaamista ilmauksella ”muodollisen koulutuksen 
ulkopuolella”. 

ꟷ Kohtuullisen elintason osalta useat osallistujat totesivat, että vertailu vanhempiin ikäryhmiin ei ole 
olennainen ja voisi aiheuttaa hämmennystä. 

ꟷ Lopuksi aivovuotoa koskevasta toimenpiteestä esitettiin esimerkiksi seuraavat ajatukset: 
Kehotettaan käyttämään innovatiivisia räätälöityjä politiikkatoimia ja EU:n rahoitusta ja viitataan 
harvaan asuttuihin alueisiin, joissa ongelma on erityisen merkittävä. 

 
Puheenjohtaja esitteli kulttuuria ja vaihto-ohjelmia koskevan klusterin tarkistetut ehdotukset, ja osallistujat 
esittivät esimerkiksi seuraavia ajatuksia: 

ꟷ Vaihto-ohjelmien osalta voitaisiin mainita ikääntyneiden kansalaisten vaihto-ohjelma, koska 
ikääntyneillä kansalaisilla voi olla olennaisen tärkeä rooli kulttuuriperinnön jakamisessa, sekä 
Erasmus-ohjelman avaaminen paikallisille ja alueellisille edustajille.  

ꟷ Yleisesti ottaen osallistujat katsoivat, että englannin edistämistä koskeva lause oli riittävän 
tasapainoinen. Viittauksessa naapurivaltioihin olisi tarkennettava, että tarkoitetaan EU:n 
naapurivaltioita. 

ꟷ Monikielisyyttä koskevan toimenpiteen osalta pyydettiin viittaamaan sekä kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskevaan puiteyleissopimukseen että alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan ja käyttämään vahvempaa ilmausta kuin 
”ottaen huomioon”. Esitettiin myös ajatus erityisestä EU:n toimielimestä, jonka tehtävänä olisi 
suojella ja edistää vähemmistökieliä. 

ꟷ Euroopan kulttuuriperinnön osalta ehdotettiin lisäämään maininta eurooppalaisesta kulttuurista ja 
viittaamaan ystävyyskaupunkiohjelmaan. 

ꟷ Useat puhujat korostivat, että on tärkeää ottaa käyttöön eurooppalainen taiteilijoiden asema. 



 

 

 
Puheenjohtaja esitteli uuden, urheilua koskevan klusterin. Useat puhujat katsoivat, että klusteria voitaisiin 
laajentaa, ja ehdottivat seuraavia ideoita:  

ꟷ Tavoitteen sanamuotoa ”urheilu on monien [...] kysymysten risteys” voitaisiin muotoilla uudelleen 
niin, että siinä mainitaan ”urheilun olennaisen tärkeä asema eurooppalaisissa yhteiskunnissa”. 

ꟷ Ehdotettiin, että huippu-urheilun sijaan käytetään ilmaisua ”ammattiurheilu ja kaupallinen urheilu”, 
kun halutaan tehdä ero perinteiseen ja ruohonjuuritason urheiluun, ja todettiin, että nämä kaikki 
olisi sisällytettävä liikkuvuusohjelmiin.  

ꟷ Lopuksi eurooppalaisen identiteetin esittelyn tehostamisen tarvetta koskevan toimenpiteen olisi 
koskettava yleisesti EU:n symbolien esittelyä eikä pelkästään lippua. 

 
 
 
4. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittämällä osallistujia heidän työstään ja ilmoitti, että tämä kokous 
saattaisi olla työryhmän viimeinen kokous. Hän myös tarkensi, että seuraavan päivän täysistuntoon ei 
saataisi uutta versiota ehdotuksista, koska niitä ei ehdittäisi kääntää siihen mennessä. Hän kuitenkin ottaisi 
huomioon kokouksen aikana tehdyt ehdotukset puheenvuorossaan työryhmän puheenjohtajana ja ne myös 
sisällytetään seuraaviin työvaiheisiin. 


