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HARIDUSE, KULTUURI, NOORTE JA SPORDI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Koosolekut juhatas Silja Markkula, Euroopa Noortefoorumi esimees 

Reede, 21. jaanuar 2022 kell 10.00–12.00 

 

1. Koosoleku juhataja avasõnavõtt  

Koosoleku juhataja tervitas koosolekul osalejaid, märkides, et koosolek toimub hübriidformaadis ja et 
töörühma koosolek kantakse üle veebis (veebiülekanne on kättesaadav siit).  
 
Juhataja kirjeldas Euroopa kodanike esimese paneelarutelu teemal „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 
töökohad / Haridus, kultuur, noored ja sport / Digiüleminek“ hetkeolukorda, selgitades, et selle kolmas 
aruteluvoor on tervishoiuolukorra tõttu edasi lükatud 25.–27. veebruarile ja seetõttu ei ole praegu veel 
mingeid soovitusi võimalik arutada. Seega põhineksid antud koosoleku arutelud mitmekeelse digiplatvormi 
postitustel ja töörühmas varasematel kordadel toimunud sõnavõttudel.  
 
2. Aruanded hariduse, kultuuri, noorte ja spordi töörühmaga seotud arutelude hetkeseisust Euroopa 

kodanike esimesel paneelarutelul ja riigisisestel kodanikega peetud paneelaruteludel 

Juhataja tuletas meelde, et töörühma eelmisel koosolekul andsid Euroopa kodanike paneelarutelu esindajad 
ülevaate oma senistest aruteludest. Peale selle on hariduse, kultuuri, noorte ja spordiga seotud mõtteid 
vahetatud riigisisestel kodanike paneelaruteludel. Euroopa kodanike paneelarutelu ja riigisiseste kodanike 
paneelarutelude soovitusi esitletakse täiskogul ja märtsis toimuval töörühma koosolekul. 
 
3. Juhataja ettekanne mitmekeelsel digiplatvormil käimasolevatest mõttevahetustest ja temaatilistest 

aruteludest 

Arutelud hõlmavad nelja teemavaldkonda: haridust, sporti, noori ja kultuuri. Esmalt tegi juhataja kokkuvõtte 

platvormipostitustest ja varasematest aruteludest ning küsis seejärel töörühma liikmetelt, milliseid teisi 

konkreetseid ettepanekuid digiplatvormil kajastatule tuginedes esitada ja kuidas töörühma praegust tööd 

jätkata võiks.  

 

3.1   Haridus 

Juhataja märkis, et põhiteemad selles valdkonnas on olnud järgmised: võrdse juurdepääsu tagamine 

haridusele, eriti arvestades pandeemiat; Euroopa identiteedi edendamine ühiste õppekavade või ühise 

ajalooraamatu kaudu; rassismi ja sallimatuse vastane võitlus hariduse vahendusel; tulevikukindla hariduse, 

sealhulgas kliimaküsimusi käsitleva hariduse, digitaliseerimise ja pehmete oskuste edendamine; ettevõtjate 

ja haridusasutuste vahelise ühisosa arendamine, vastamaks paremini tööturu vajadustele; 

õpiliikuvusprogrammidele (programm „Erasmus+“) juurdepääsu lihtsustamine ja nende nähtavamaks 

muutmine, samuti õpipoisiõppe tunnustamise parandamine. Arutelud keskendusid:  

- kvaliteetsele haridusele ja elukestvale õppele ligipääsule, seda nii kõrvalistel aladel või 

maapiirkondades, aga ka marginaalsete inimrühmade jaoks. Kutsuti üles õpilaste ja õpetajate 
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abistamiseks looma ELi-ülest tugevat digitaristut ning arendama välja veebipõhiseid vahendeid ja 

veebiõpet, sealhulgas veebiõppeplatvorme. Tõstatati idee Euroopa ühisest viiteraamistikust 

kvaliteetse hariduse vallas. 

- Samuti käsitleti tulevikukindlat haridust mitmes sõnavõtus, mis puudutasid: lastele nn pehmete 

oskuste õpetamist, suhtlemis- ja inimestega töötamise oskuste ning tervise- ja keskkonnateemade 

õpetamist, aga ka töökohta vahetavate täiskasvanute ümberõpet. Kutsuti üles õpetajaid koolitama, 

tõstmaks hariduspakkumiste taset, samuti tagama ajakohaste õpikute kättesaadavuse, sealhulgas 

veebiplatvormi kaudu. Ühe ettepaneku kohaselt käidi välja mõte igale noorele nn garanteeritud 

oskuste paketist, mida siis tunnustataks ELis tervikuna.  

- Tehti ettepanek töötada Euroopa haridusruumi elluviimiseks aastaks 2025 välja konkreetne plaan.  

- Tõstatati küsimus õpetajate ja kohalikul tasandil ametnike / poliitikute liikuvuse soodustamisest ning 

programmi „Erasmus+“ arendamisest hübriid- ja veebiõppe vormis. Muret avaldati ajude äravoolu 

pärast majanduspiirangute tõttu või siis liikuvuse kõrvalmõju tulemusena.  

- Et edendada Euroopa ühist identiteeti, tehti üleskutse ulatusliku õppemooduli või -kava 

koostamiseks, et anda ELi-teemalist kodanikuõpetust koolides (see hõlmaks ajalugu, kultuuri, ühiseid 

väärtusi ja päevakajalisi teemasid) või tutvustada ELi ajalugu ja institutsioonide tööd selle kitsama 

lahendusvariandina.  

- Avaldati mõtteid rassismi ja sallimatuse vastase võitluse vallas, viies selleks puhuks koolides sisse 

eetikatunnid, mis võiksid siis olla kohustuslikud, ja kus käsitletaks selliseid teemasid nagu sooline 

võrdõiguslikkus, seksuaalne sättumus ja kaasav ühiskond. 

- Vajadus akadeemiliste kraadide ja õpipoisiõppe laialdasema vastastikuse tunnustamise järele, 
sealhulgas rände- ja pagulastaustaga inimeste puhul.  

- Rõhutati vähemuskeelte toetamist haridusvõimaluste kaudu, mida varem arutati seoses kultuuri 
valdkonna küsimustega. 

 
3.2   Sport 

Juhataja märkis, et põhiteemad selles valdkonnas on olnud järgmised: ebatervislikud eluviisid; vajadus 

Euroopa tasandil integreerituma lähenemisviisi järele spordi- ja tervishoiupoliitikas; ELi meeskondade ja n-ö 

ELi kaubamärgi kaudu Euroopa identiteedi edendamine; vajadus teadlikkuse suurendamiseks näiteks 

Euroopa spordinädala kaudu; ja traditsiooniliste spordialade edendamine. Arutelude käigus leidsid 

äramärkimist järgmised ideed:  

- vajadus tagada parem sporditaristu ja rahastamine rohujuure tasandi ja mitte üksnes tippspordi tarvis, 
ühtlasi vajadus toetada kohalikke spordiklubisid ning harida eelkõige väiksemaid lapsi 
spordivõimaluste ja tervislike eluviiside osas. Samas mainiti suurt nõudlust kehalise kasvatuse 
õpetajate järele ning rõhutati spordiametnike vahelise vastastikuse õppimise ja parimate tavade 
vahetamise olulisust. 

- ELi tasandil ühise spordipoliitika loomine, mis hõlmaks eluviise ja elukutselist sporti ning mis tagaks 
kõigile lastele juurdepääsu spordivõimalustele, seda ka lastegarantii täitmise osana. 

- Mainiti Euroopa spordinädala ideed ja kogu ELis läbiviidavaid spordiüritusi, et toetada kohalikke ja 
traditsioonilisi spordialasid.  

- Mõnes sõnavõtus keskenduti spordi mõjule, et edendada kaasavat ühiskonda (sealhulgas meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist).  

- Tuletati meelde, et ELi meeskondade ja ELi lipu kasutamine rahvusvahelistel võistlustel edendaks 
Euroopa identiteeti. 

 

3.3   Noored 

Juhataja märkis, et põhiteemad selles valdkonnas on olnud järgmised: kuidas võidelda noorte töötusega ja 

parandada juurdepääsu kvaliteetsetele töökohtadele, sealhulgas tasustamata praktika keelustamine; noorte 

tõhusam kaasamine otsuste tegemise protsessi ja valimisõigusliku ea alandamine 16. eluaastale; noorte 
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integreerimine ELi eri poliitikavaldkondadesse; õpiliikuvuse suurendamine ja laiendamine programmi 

„Erasmus+“ vahendusel. Arutelude käigus rõhutasid töörühma liikmed ennekõike järgmist. 

- Murekoht on noortele ligipääsu tagamine tööturule ja kvaliteetsete töökohtadele. Konkreetsete 
sammudena selleks puhuks nähti muu hulgas ette tasustamata praktika keelustamist ELi tasandi 
õigusaktiga, diskrimineeriva palgapraktika, nagu noorte miinimumpalga, lõpetamist või noorte kasuks 
nn positiivse diskrimineerimise kasutamist, samuti teoreetilise hariduse ja praktilise töö lõimimist 
ettevõtetes.  

- Noorteplatvormi loomise idee pakuti välja, et pakkuda noortele paremat nõustamist läbi 
ideedevahetuse, uurimaks õppimis-, töö- ja praktikavõimalusi, samuti aitamaks noortel paremini 
ettevõtete vajadusi mõista.  

- Soovitus noorte ettevõtlusprojektide tarvis rahastamismehhanismi loomiseks, eesmärgiga luua 
10 aasta jooksul üks miljon idufirmat ja millega järgitakse mitmekeelsel digiplatvormil avaldatud ideed.  

- Rõhutati noortegarantii rakendamise ja edendamise olulisust kõigis liikmesriikides ja pandeemia 
tingimustes noorte probleemidega tegelemist, ühtlasi noorsootöötajatele ja 
noorteorganisatsioonidele antava toetuse suurendamist, sh rahaliste vahendite ja soovituse kaudu 
luua noorsootöötajate tegevust toetav ühine võrdlusraamistik ELi tasandil.     

- Samuti tõstatati informaalse ja mitteformaalse õppe parema tunnustamise küsimus.  
- Räägiti noortele ligipääsu tagamisest sotsiaalkaitsele ja eluasemeprobleemi lahendamisest, sealhulgas 

ELi-poolse rahastamise kaudu.  
- Noori tuleks paremini kaasata otsuste tegemisse ning ELi poliitikavaldkondade kujundamisse ja 

rakendamisse, pöörates seejuures tähelepanu mitte üksnes noortega seotud küsimustele ja jätkates 
seda protsessi ka pärast konverentsi. Idee hääleõiguse andmisest 16. eluaastast põhjustas taas 
vastakaid seisukohti. Arvati, et seda tuleks teha kooskõlas kodanikuhariduse ja Euroopa ühtse ajaloo 
õppekavaga. 

- Tõstatati taas idee Euroopa kodanikuteenistuse loomisest, mis aitaks suurendada solidaarsust. 
 

3.4   Kultuur 

Juhataja märkis, et põhiteemad selles valdkonnas on olnud järgmised: kuidas edendada Euroopa identiteeti, 

näiteks rahvusvaheliste ürituste korraldamise ning Euroopa pärandi ja kultuurivahetuse edendamise kaudu; 

(keeleliste ja kultuuriliste) vähemuste kaitse; vajadus kunstnike sotsiaalkaitse ja kaitstud staatuse järele; 

hariduse ja kultuuri roll rassismi ja sallimatuse vastases võitluses. Käigi välja ka kultuurivoliniku ametikoha 

loomisidee. Arutelude käigus lisati või korrati järgmisi ideid:  

- sotsiaalse kaasatuse ning rassismi ja sallimatuse vastase võitluse edendamine kultuuri vahendusel, 
näiteks takistuste kõrvaldamine osalemistele ning neid eesmärke edendavate projektide ja 
valitsusväliste organisatsioonide toetamise teel.  

- Eraldi fondi asutamine, mis koondaks ELi tasandil eri rahastamisallikad, ja millega toetataks 
kultuuripärandit, ja kultuuripärandi edendamist digivahendite abil. 

- Suur huvi algatuse „Euroopa Bauhaus“ vastu ja vajadus selle edasise arendamise järele kõigis Euroopa 
piirkondades.  

- Algatusidee „Euroopa „kultuuripass“, mis läheks kaugemale algatuse „DiscoverEU“ raames alguse 
saanud tasuta rongipiletitest, julgustamaks noori Euroopat kultuuri vaatevinklist avastama. Esitati ka 
idee raamatutest, mis edendavad Euroopa identiteeti. 

- Korrati muret vähemuskeelte kaitsmise pärast ja tehti ettepanek tervikliku mitmekeelsuspoliitika 
kehtestamiseks, mida rahastaks EL, tagamaks, et lapsed saaksid õppida ja et neid õpetataks 
vähemuskeeltes, samuti näha ette rahastus mitmekeelsete õppematerjalide jaoks ja õpetajate 
värbamiseks. Seda arvesse võttes esitati ka üleskutse Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse 
raamkonventsiooni täitmisele pööramise tagamiseks ja liikmesriikide julgustamiseks Euroopa 
regionaal- või vähemuskeelte hartat ratifitseerima.  

- Tõstatati jälle kord idee kunstnike Euroopa põhikirja loomisest ja nende liikuvuse soodustamisest.  
 

4. Juhataja lõpetas koosoleku 
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Koosoleku juhataja märkis oma lõppsõnas, et töörühma koosolekutel tõstatatud ideedes võib täheldada 

teatavaid sarnasusi, pidades seda töörühma jaoks heaks endeks, sest niimoodi saab alustada arutelusid 

kodanike soovituste üle. Ta tegi kokkuvõtte aruteludes esitatud põhipunktidest ja tähendas, et edasine töö 

toimub kodanike paneelide soovitustest lähtuvalt.  
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