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Upozornění: Za tuto zprávu odpovídají výhradně její autoři. 

Zpráva neodráží názory orgánů EU 

ani Konference o budoucnosti Evropy. 

Analýzu provedla společnost Kantar Public. 
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Uspořádáním Konference o budoucnosti Evropy 

vytvořily Evropský parlament, Rada a Evropská 

komise příležitost, aby se evropští občané ze všech 

27 členských států zapojili do diskuse o výzvách 

a prioritách, které je třeba řešit s cílem vybudovat 

společně Evropu připravenou na budoucnost. 

Součástí konference je také vícejazyčná digitální 

platforma (dále jen „platforma“), která byla spuštěna 

19. dubna 2021 (futureu.europa.eu) a zůstane aktivní 

po celou dobu trvání konference. 

Platforma je jedním z klíčových prvků konference, 

protože umožňuje všem občanům EU zúčastnit se, 

a to v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Občané 

mohou předkládat své nápady, podpořit nápady jiných 

lidí a vyjadřovat se k nim. Platforma je také místem, 

kde mohou všichni sdílet informace o akcích 

pořádaných v rámci konference a podávat zprávy 

o jejich výsledcích. 

Všechny příspěvky na platformě jsou poté 

shromažďovány a analyzovány a slouží jako podklad 

pro evropské panelové diskuse občanů a plenární 

zasedání konference. 

Dosud byly zveřejněny tři průběžné zprávy, které se 

týkají příspěvků na platformě do 3. listopadu 2021. 

Cílem této zprávy je dále zahrnout příspěvky přidané 

do 20. února 2022. Podrobnější informace 

o příspěvcích jednotlivých členských států 

na platformě jsou uvedeny v doplňkové zprávě, která 

je souběžně k dispozici na platformě. 

Úvod 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Při čtení této zprávy je důležité mít na paměti, že 

příspěvky na platformě představují názory jejich 

autorů a neměly by být považovány za názory 

evropských občanů jako celku. Zjištění uvedená v této 

zprávě nelze v žádném případě chápat jako 

předpověď výsledků diskusí v rámci Konference 

o budoucnosti Evropy. Budou předmětem další 

diskuse a hodnocení na plenárním zasedání 

konference, přičemž bude rovněž zohledněna práce 

v rámci evropských panelových diskusí občanů. 

Analytické výsledky jsou ve zprávě představeny podle 

tematických sekcí vymezených na platformě: 

‒ Změna klimatu a životní prostředí 

‒ Zdraví 

‒ Silnější ekonomika, sociální spravedlnost 

a pracovní místa 

‒ EU ve světě 

‒ Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 

‒ Digitální transformace 

‒ Evropská demokracie 

‒ Migrace 

‒ Vzdělávání, kultura, mládež a sport 

Nápady vyjádřené na platformě v tematické sekci 

„Jiné nápady“ jsou přiřazeny k jedné z devíti výše 

uvedených tematických sekcí nebo v případě 

průřezových záležitostí k několika tematickým sekcím. 

Pro každou z těchto sekcí je uveden přehled 

seskupení nápadů a akcí se zprávami o akcích, který 

je podpořen systémem analýzy textu, který identifikuje 

mnohočetné výskyty podobného nápadu, a to 

v kterémkoli jazyce. Tato identifikovaná témata 

a podtémata jsou prezentována v pořadí podle míry 

výskytu, jak ji posoudil analytik za pomoci systému 

analýzy textu. Textové pole na začátku každé 

tematické sekce uvádí některé příklady akcí, které se 

na toto téma konaly, přičemž se zaměřuje na nové 

akce, které byly doplněny od poslední zprávy. Vizuální 

znázornění obsahové analýzy podle témat a podtémat 

v rámci jednotlivých tematických sekcí poskytuje 

myšlenková mapa. 

 

Poznámka k metodice 

Tato zpráva se zaměřuje především na 
kvalitativní analýzu příspěvků na platformě. Je 
vypracována na základě nápadů, zpráv o akcích 
a komentářů přispěvatelů a má poskytnout obecný 
přehled o obsahu platformy. V praxi provedl 
výzkumný tým za pomoci počítačem 
podporovaného klastrovacího nástroje v rámci 
každé tematické sekce konference manuální 
textovou analýzu a seskupení navržených nápadů 
a neveřejných akcí spolu se zprávami o akcích. 
Následně bylo vypracováno shrnutí společných 
témat a možných podtémat. Klastrová analýza 
a seskupení do témat a podtémat probíhá v rámci 
daném předem vymezenými tematickými sekcemi 
konference. To znamená, že se nápady týkající se 
všech nebo několika tematických sekcí konference 
nebo předložené přispěvateli v sekci „Jiné nápady“ 
mohou v této zprávě objevit několikrát, v rámci 
všech relevantních tematických sekcí. Tento 
přístup byl zvolen proto, aby na každou tematickou 
sekci konference poskytl ucelený pohled.  

V analýze figurují i podněty od malého počtu 
přispěvatelů, pokud oproti jiným příspěvkům 
nabízejí určitou novou perspektivu. Snahou je 
poskytnout obecný přehled o šíři a rozmanitosti 
nápadů, které se v současnosti na platformě 
objevují, spíše než se zaměřovat na kvantitativní 
prvky. Témata, podtémata nebo nápady, které se 
často opakují nebo mají vysoký počet vyjádření 
podpory, se nicméně v textu uvádějí tak, aby 
odrážely současný stav diskusí na platformě, 
včetně vysoké míry zájmu o některé otázky nebo 
diskuse o nich. Tyto prvky se rovněž používají jako 
vodítko pro pořadí prezentace témat v této zprávě.  

V přehledu příspěvků a v seznamu nápadů ke 
každému tématu, které mají v současnosti největší 
vyjádření podpory a nejvíce komentářů a které jsou 
uvedeny v příloze I, jsou rovněž použity 
kvantitativní prvky (počet nápadů, komentářů, 
vyjádření podpory a akcí). 

Upozorňujeme rovněž, že v analýze obsažené 
v této zprávě se pojem „příspěvky“ používá pro 
označení nápadů, komentářů a zpráv o akcích. 

Další podrobnosti o metodickém přístupu jsou 

uvedeny v příloze II. 
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Tato zpráva shrnuje aktivitu na vícejazyčné digitální 

platformě Konference o budoucnosti Evropy od jejího 

spuštění do 20. února 2022. 

V tomto období bylo na platformě zaznamenáno 

43 734 příspěvků, z toho 16 274 nápadů, 

21 264 komentářů a 6 196 akcí, které se týkaly všech 

10 tematických sekcí. 

I když se v minulém období objevilo značné množství 

nových příspěvků, většina z nich konsoliduje stávající 

témata a podtémata, což vede k drobné změně pořadí 

témat u některých tematických sekcí podle celkového 

výskytu. 

V několika případech byla identifikována nová témata. 

Například byla zaregistrována nová témata v rámci 

tematické sekce Vzdělávání, kultura, mládež a sport, 

neboť v minulém období nové příspěvky obohatily 

a rozšířily dříve registrovaná podtémata a stala se 

z nich samostatná témata. Jedná se o pracovní 

nejistotu a nezaměstnanost mladých lidí, tvůrčí 

a akademické pracovníky, přístup k terciárnímu 

vzdělávání a kulturu a inkluzivitu ve sportu. Podobné 

procesy byly ve hře i v případě tematické sekce 

Zdraví, kde se podtémata týkající se onkologické péče 

a zdravotnických pracovníků rozrostla na samostatná 

témata. 

Shrnutí  
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Změna klimatu  
a životní prostředí 

Přispěvatelé jsou znepokojeni změnou klimatu a jejími 

dopady, jakož i řadou dalších problémů v oblasti 

životního prostředí. Nejčastějšími tématy jsou emise, 

jakož i energie z obnovitelných zdrojů. Přispěvatelé 

obecně požadují urychlenou ekologickou transformaci 

s okamžitými a konkrétními opatřeními ze strany EU 

a vlád, přičemž předkládají řadu návrhů, jako je 

podpora ekologičtější výroby energie a dopravy, 

změna vzorců spotřeby, udržitelnější zemědělství, 

podpora biologické rozmanitosti a zastavení 

znečištění. V příspěvcích se zdůrazňuje potřeba 

vzdělávání a komunikace na úrovni EU, jakož 

i iniciativy zaměřené na řešení těchto otázek. Někteří 

přispěvatelé upozornili na otázku sociální 

spravedlnosti v souvislosti s politikou v oblasti klimatu. 

Nápady lze tematicky seskupit takto: 

‒ zastřešující výzvu představuje naléhavé 

vyzývání vlád a EU, aby přijaly okamžitá 

opatření prostřednictvím silnější evropské 

politiky v oblasti životního prostředí v boji proti 

změně klimatu. Přispěvatelé předložili několik 

návrhů na řešení emisí a diskutovali 

o osvědčených postupech a způsobech, jak 

urychlit ekologickou transformaci a provádění 

Zelené dohody na místní a regionální úrovni; 

‒ v rámci tématu energetika přispěvatelé 

důrazně upřednostňují větší využívání 

energie z obnovitelných zdrojů a posílení 

energetické rozmanitosti prostřednictvím 

výzkumu a inovací s alternativními zdroji 

energie, a to jak pro domácnosti, tak pro malé 

a střední podniky. Někteří přispěvatelé však 

upozornili na otázku přijetí ze strany 

obyvatelstva a diskuse o jaderné energii je 

relativně rozporuplná; 

‒ účastníci požadují opatření na podporu 

rozvoje a používání alternativních dopravních 

prostředků šetrných k životnímu prostředí, 

přičemž předkládají různé návrhy na podporu 

využívání veřejné dopravy a výzvy 

k intenzivnějšímu výzkumu a investicím 

do alternativních dopravních řešení; 

‒ v rámci tématu spotřeba požadují autoři 

příspěvků důraznější opatření k řešení 

problematiky odpadů, plýtvání potravinami 

a podpory recyklace a oběhového 

hospodářství se zaměřením na výrobce 

i na spotřebitele. Kromě toho vyzývají k přijetí 

opatření na podporu udržitelnější spotřeby 

v různých odvětvích od cestovního ruchu přes 

módu až po elektroniku. Přispěvatelé rovněž 

vyjadřují znepokojení nad tlaky na životní 

prostředí v souvislosti s digitální transformací, 

jako je vývoj kryptoměn; 

‒ podpora biologické rozmanitosti a dobrých 

životních podmínek zvířat s výzvami 

k opětovnému zalesňování, zastavení 

odlesňování, ochraně ohrožených druhů 

a rozšíření výzkumných zařízení souvisejících 

s biologickou rozmanitostí; 

‒ v rámci tématu zemědělství je výrazným 

podtématem výzva k odstranění používání 

pesticidů a obecně k přijetí zemědělských 

postupů šetrnějších k životnímu prostředí. 

Mezi další opatření týkající se životního 

prostředí patří podpora místního zemědělství, 

biologické rozmanitosti, vegetariánského 

nebo veganského stravování a spravedlivých 

cen pro zemědělce; 

‒ prostředky a opatření pro boj proti znečištění, 

které je považováno za zdroj tlaku na životní 

prostředí. Jsou formulována řešení zaměřená 

na boj proti znečištění vody, znečišťujícímu 

používání plastů s výzvami k zákazu plastů 

na jedno použití, jakož i na boj proti 

světelnému znečištění; 

‒ zastavení dotací, které nejsou šetrné 

k životnímu prostředí, jako jsou dotace 

na fosilní paliva nebo škodlivé dotace v oblasti 

rybolovu, jakož i různé návrhy daňových 

opatření na podporu změny chování 

a udržitelné spotřeby, například 

prostřednictvím daně na podporu 

udržitelnosti; 

‒ přispěvatelé požadují zintenzivnit úsilí 

za účelem změny chování a postojů 

prostřednictvím většího zvyšování povědomí, 

vzdělávání a komunikace; 

‒ zvláštní téma je věnováno odvětví bydlení 

a stavebnictví, jakož i nápadům týkajícím se 

udržitelného bydlení, ekologickým stavebním 

hmotám a „Novému evropskému Bauhausu“; 
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‒ přispěvatelé diskutovali o interakci mezi 

digitalizací a změnou klimatu v rámci 

tematické sekce „Digitální transformace“. 

 

Zdraví 

V tematické sekci Zdraví se objevuje široké spektrum 

témat. V příspěvcích se nejčastěji objevují – 

na základě zkušeností s onemocněním COVID-19 

a jeho dopadem – výzvy k rovnému přístupu ke 

kvalitní zdravotní péči v celé EU, jakož i nápady 

na lepší spolupráci mezi členskými státy, větší 

harmonizaci a integraci, například prostřednictvím 

celounijních norem kvality zdravotní péče. 

Přispěvatelé vyzývají k intenzivnějšímu výzkumu 

a investicím v oblasti lékařství a předkládají různé 

nápady na zlepšení veřejného zdraví obecně. Hlavní 

témata jsou tato: 

‒ opatření k zajištění přístupu k cenově 

dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péči pro 

všechny. Konkrétně je zmíněno zajištění 

přístupu ke zdravotní péči v oblasti duševního 

zdraví. Návrhy zahrnují mimo jiné evropský 

systém zdravotního pojištění s cílem zajistit 

cenovou dostupnost; 

‒ lepší spolupráce a integrace, posílení 

systému zdravotní péče v EU nebo dokonce 

rozšíření pravomocí EU v oblasti veřejného 

zdraví; 

‒ integrované strategie zaměřené na společné 

výzvy EU v oblasti zdraví, jako jsou rakovina, 

duševní zdraví, prevence sebevražd, vzácná 

onemocnění atd.; 

‒ zdroje a opatření na podporu zdravotní 

gramotnosti, zdravého životního stylu 

a stravy, včetně duševního zdraví a různých 

způsobů, jak odradit od spotřeby nezdravých 

výrobků, jako je tabák. Účastníci vyzývají EU, 

aby více investovala do řady preventivních 

opatření souvisejících se zdravím; 

‒ potřeba, aby EU koordinovala inovace 

a investice do výzkumu v oblasti zdraví, 

zejména v souvislosti s demografickým 

profilem EU odrážejícím stárnutí obyvatelstva; 

‒ v rámci tématu přístupy k lékařství zahrnují 

projednávané nápady paliativní a terminální 

péči, začlenění přírodních léčivých přípravků 

nebo ucelenější přístupy k medicíně; 

‒ příležitosti a zdravotní hrozby související se 

zvýšenou digitalizací v posledních 

desetiletích, přičemž mezi příležitostmi se 

jednalo o integraci evropských systémů 

elektronického zdravotnictví a mezi hrozbami 

o nebezpečí digitální závislosti; 

‒ posouzení dopadu onemocnění COVID-19, 

včetně hodnocení reakcí, jako je digitální 

certifikát EU COVID, potřeba znovu ocenit 

zdravotnické pracovníky a poučení, která je 

třeba vyvodit při přípravě na budoucí 

pandemie a boji proti nim; 

‒ méně významná témata se týkají opatření 

souvisejících se sexuálním a reprodukčním 

zdravím, jako je boj proti menstruační 

chudobě, sexuální výchova a právo na potrat, 

jakož i onkologická péče, o nichž se diskutuje 

zejména v souvislosti s prevencí, včasnou 

diagnostikou a sdílením zdrojů v celé EU. 

 

Silnější ekonomika, 
sociální spravedlnost  
a pracovní místa 

V rámci této tematické sekce se často zmiňuje, že je 

důležité, aby byla Evropa inkluzivnější a sociálně 

spravedlivější, zejména s ohledem na pandemii 

COVID-19. Příspěvky v rámci této sekce rovněž 

zahrnují různé návrhy na podporu hospodářského 

růstu v EU, jako je výzkum a inovace, další posílení 

jednotného trhu a různá opatření na podporu malých 

a středních podniků a strategických odvětví. Autoři 

příspěvků dále vyjadřují přesvědčení, že pro úspěšné 

fungování EU a její další růst mají zásadní význam 

dobré životní podmínky různých skupin lidí, zejména 

nejvíce znevýhodněných. Nejvýznamnější témata 

diskutovaná v této sekci jsou: 
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‒ návrhy na vybudování inkluzivnější, sociálně 

spravedlivé Evropy v souladu s evropským 

pilířem sociálních práv, jako jsou opatření 

sociální ochrany, odstranění rozdílů 

v odměňování žen a mužů, opatření ke 

snížení chudoby, genderová rovnost, zajištění 

práv osob se zdravotním postižením, práva 

a zastoupení LGBTIQ osob. V rámci různých 

konkrétních nápadů diskutují přispěvatelé 

o jednotném přístupu EU k sociálnímu 

zabezpečení, o zavedení genderových kvót 

na úrovni řídících a dozorčích orgánů 

a o indexu měření sociální rovnosti; 

‒ hospodářské oživení, včetně obav 

z rostoucího veřejného dluhu v EU, diskuse 

o úloze Evropské centrální banky, výzvy 

k přezkumu Paktu o stabilitě a růstu 

a k rozšíření Nástroje pro oživení a odolnost, 

jakož i různé návrhy na podporu místní 

produkce a místní spotřeby s cílem stimulovat 

vnitřní trh a ekonomiku EU; 

‒ stimulace tvorby pracovních míst 

prostřednictvím investic do inovací, 

vzdělávání, digitalizace, výzkumu a vývoje, 

ale také zavedením zelené ekonomiky. 

Zvláštní pozornost je věnována podpoře 

malých a středních podniků, neboť jsou 

považovány za hnací sílu inovací; 

‒ přispěvatelé se domnívají, že pro dosažení 

sociální spravedlnosti jsou důležitá opatření 

v oblasti sociálního zabezpečení. Nejčastěji 

se objevujícím nápadem je nepodmíněný 

základní příjem. Stejně tak se zmiňují 

koordinované důchodové politiky a důchody 

ve všech členských státech EU a další 

intervence zaměřené na omezení chudoby 

v EU. Obecněji je třeba zohlednit 

demografickou transformaci v EU. Jako 

i v jiných případech přispěvatelé vyzývají 

k tomu, aby byl zaveden digitalizovaný 

společný unijní průkaz sociálního 

zabezpečení a přenositelná sociální práva pro 

mobilní Evropany; 

‒ různé formy zdanění pro spravedlivou 

a inkluzivní ekonomiku, jako jsou daňová 

opatření k zajištění spravedlivé soutěže mezi 

podniky, ekologické daně a minimální 

celounijní daň namířená proti využívání 

daňových rájů; 

‒ přispěvatelé rovněž diskutují o společné 

daňové politice s evropskou fiskální reformou 

pro jednotnější evropskou budoucnost, včetně 

většího množství vlastních zdrojů EU nebo 

rozpočtu nezávislého na členských státech, 

jakož i o jiných návrzích na další posílení 

jednotného trhu; 

‒ návrhy na zlepšení pracovních podmínek, 

jako je pružná pracovní doba a právo odpojit 

se, a konkrétní opatření k dalšímu usnadnění 

mobility pracovních sil v rámci EU. Diskutuje 

se zejména o nezaměstnanosti mladých lidí 

s několika návrhy na podporu vstupu mladých 

lidí na trh práce; 

‒ některé nápady zpochybňují současný 

ekonomický model s cílem dosáhnout 

inkluzivního a spravedlivého evropského 

blahobytu, například zvážením ekonomického 

modelu, který by šel nad rámec HDP. 

EU ve  
světě 

V rámci této tematické sekce se diskutovalo o řadě 

témat týkajících se zahraniční politiky. Celkově se 

nejčastěji objevovala témata požadující výraznější 

přítomnost EU na globální politické scéně v souladu 

s jejími základními hodnotami. Autoři příspěvků 

na platformě nastolují otázku strategické autonomie 

a často se domnívají, že EU by měla být při 

uplatňování měkké i tvrdé síly důraznější, ačkoli 

někteří autoři příspěvků v tomto ohledu vyjádřili 

pochybnosti. Mezi hlavní témata patří: 

‒ autoři příspěvků diskutovali o obecných cílech 

zahraniční politiky EU a vyzvali ke společné 

zahraniční politice EU, která by hájila lidská 

práva a demokratické hodnoty na celém 

světě; 

‒ rozvoj různých prostředků a mechanismů 

s cílem zlepšit obraz EU a zajistit, aby byla 

brána vážně na globální politické scéně, 

přičemž četné diskuse byly věnovány 

společné obranné politice a její schopnosti 

zasahovat, ale také odrazovat 
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a reprezentovat geopolitickou moc ve vztahu 

k jiným světovým mocnostem; 

‒ vytvoření armády EU a souvisejících 

centralizovaných obranných nebo vojenských 

institucí; 

‒ přehodnocení pravidla jednomyslnosti při 

rozhodování v oblasti zahraniční politiky 

a udělení větších pravomocí Evropskému 

parlamentu; 

‒ opatření ke zviditelnění EU a nápady týkající 

se diplomatického zastoupení EU, například 

s jediným místem v Radě bezpečnosti OSN; 

‒ uplatňování měkké síly při prosazování 

multilateralismu prostřednictvím posilování 

obchodních politik; 

‒ další rozšíření, zejména o země západního 

Balkánu; 

‒ podpora strategické autonomie EU a větší 

důraz na prvořadou funkci EU jako 

společného ekonomického trhu; 

‒ zaujmutí asertivnějšího postoje vůči Číně, 

zejména přijetím strategie Evropské unie pro 

zahraniční investice; 

 

Hodnoty a práva, 
právní stát, bezpečnost 

Přispěvatelé prosazují nápady týkající se rovnosti 

a rozmanitosti práv a svobod a diskutují o pojetí 

evropských hodnot jako o hlavní zásadě tvorby politik 

EU. Vzhledem k tomu, že rovnost je považována 

za základní hodnotu EU, existuje silná podpora 

zvýšenému úsilí o vytvoření inkluzivní společnosti, 

přičemž přispěvatelé požadují zejména větší 

genderovou rovnost, uznání práv LGBTIQ osob 

a začlenění etnických menšin a osob se zdravotním 

postižením. Další opakující se nápad v rámci této 

tematické sekce se zabývá potřebou prosazovat 

a bránit právní stát. Hlavní témata a nápady jsou tyto: 

‒ diskuse zahrnují zajištění lidských práv 

obecně a způsoby, jak je vymáhat, jakož 

i celou řadu práv a svobod. Občanská 

a politická práva jsou v rámci této platformy 

vysoce zastoupena, přičemž mezi nejčastější 

příspěvky patří právo na soukromí a svoboda 

projevu, jakož i jejich limity (dezinformace, 

nenávistné verbální projevy). Stejně jako 

v případě tematické sekce Silnější ekonomika 

jsou zmíněna i ekonomická a sociální práva; 

‒ diskuse zahrnují také potřebu boje proti 

diskriminaci a prostředky a opatření 

k dosažení rovnější a inkluzivnější 

společnosti, zejména v případě osob se 

zdravotním postižením, starších osob, 

národnostních a etnických menšin. Velký 

počet nápadů se týká dosažení genderové 

rovnosti, jako je zajištění stejné odměny 

za práci a zlepšení ochrany práv a svobod 

LGBTIQ osob; 

‒ řada konkrétních návrhů se týká způsobů, jak 

zlepšit ochranu právního státu v EU, jako je 

mechanismus přezkumu nebo zavedení 

represivních strategií pro země, které porušují 

zásady právního státu, např. snížení grantů 

nebo odebrání jejich hlasovacích práv 

v Radě. Někteří přispěvatelé však kriticky 

hodnotí to, co považují za vměšování EU 

do vnitřních záležitostí členských států; 

‒ část přispěvatelů se věnuje tomu, co 

představuje hodnoty EU, jako jsou lidská 

práva, svoboda, rovnost, demokracie, právní 

stát, pluralismus, solidarita či genderová 

rovnost, které by měly být podle nich vodítkem 

pro politiky EU a její interakce na celém světě, 

nebo by měly být dokonce zakotveny 

v ústavě EU; 

‒ diskuse se rovněž týkají úlohy křesťanských 

hodnot, přičemž někteří přispěvatelé 

poukazují na to, že by v rámci EU neměly být 

odmítány konzervativnější názory a přístupy; 

‒ stejně jako u tematické sekce EU ve světě 

řada účastníků v rámci tématu bezpečnosti 

diskutovala o myšlence armády EU 

a o potřebě užší spolupráce mezi evropskými 

zeměmi v otázkách vnitřní bezpečnosti; 

‒ existují výzvy k posílení regulace s cílem 

zvýšit transparentnost lobbingu a bojovat proti 

korupci. 
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Digitální  
transformace 

Autoři příspěvků obecně zdůrazňují, že je důležité 

usnadnit digitální transformaci v celé řadě oblastí, 

včetně správy, ekonomiky a zdraví, a investovat do ní. 

Poukazují však také na několik výzev s digitální 

transformací souvisejících, jako jsou etické aspekty, 

rostoucí digitální propast, nedostatky obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické 

hrozby. Celkově se témata nejčastěji týkají potřeby 

investovat do digitálního vzdělávání a podporovat 

digitální dovednosti, jakož i investovat do digitálních 

inovací a přejít k digitálně suverénní Evropě. Hlavní 

témata jsou tato: 

‒ zajištění toho, aby občané EU měli nezbytné 

digitální dovednosti, a uspěli tak ve stále více 

digitalizovaném světě, a digitalizace 

vzdělávacího systému; 

‒ prostředky a opatření na podporu digitálních 

inovací, jako je umělá inteligence nebo 

posilování digitální suverenity. To zahrnuje 

širokou škálu podtémat: podpora používání 

softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, 

udržitelná průmyslová výroba, sociální média 

a platformy splňující standardy EU týkající se 

soukromí a obecněji budování evropského 

digitálního ekosystému, který je 

konkurenceschopný a otevřený světu, avšak 

současně je také bezpečný a respektuje 

soukromí; 

‒ některé nástroje digitálního občanství 

a digitálního sjednocení EU s návrhy 

na digitální portály, celoevropskou identifikaci 

prostřednictvím digitálního elektronického 

průkazu totožnosti nebo celoevropskou 

metodu autentizace pro přístup k osobním 

údajům nebo pro veřejné služby; 

‒ téma ochrany a bezpečnosti údajů zahrnuje 

účastníky s nápady týkajícími se 

centralizovaného uchovávání citlivých 

osobních údajů, zajištění bezpečných 

veřejných sítí se softwarem nebo 

blockchainovým řetězcem s otevřeným 

zdrojovým kódem, legislativních opatření 

na ochranu soukromí údajů 

a centralizovaného přístupu k ochraně EU 

před kybernetickým terorismem; 

‒ úsilí o digitální začlenění pomocí opatření, 

která zaručí cenově dostupný a inkluzivní 

přístup k digitálnímu prostoru, a podpora 

digitálních dovedností v celé řadě profilů 

obyvatelstva, jakož i zajištění digitální 

přístupnosti z geografického hlediska, a to 

i ve venkovských oblastech; 

‒ trvalá opatření týkající se digitální 

transformace, mimo jiné také digitalizace 

vedoucí ke snížení znečištění a výzvy 

k trvanlivému a opravitelnému digitálnímu 

vybavení; 

‒ digitalizace ekonomiky doprovázená 

opatřeními týkajícími se kryptoměn a volání 

po digitálním euru; 

‒ investice do digitálního vzdělávání 

a digitálního zdravotnictví s cílem podpořit 

zdravé a poučené využívání technologií. 

 

Evropská 
demokracie 

Nápady v této tematické sekci se dotýkají široké škály 

témat. Nejčastěji se opakující témata se týkají voleb 

do Evropského parlamentu, restrukturalizace 

evropských orgánů, aby obstály i v budoucnu, 

a otázky „federalizace“. Široce se diskutuje o potřebě 

zvýšit účast občanů s cílem pomoci utvářet tvorbu 

politik. Přispěvatelé považují za zásadní zvýšit 

povědomí o záležitostech EU a podpořit společnou 

evropskou identitu. Stejně jako u jiných tematických 

sekcí přispěvatelé často zdůrazňují potřebu chránit 

demokracii a prosazovat právní stát v EU. Mezi 

nejvýraznější témata patří tato: 

‒ pokud jde o zastoupení, jedná se o změny ve 

způsobu konání voleb do Evropského 

parlamentu jako prostředku k posílení účasti 

občanů na demokratických procesech EU 

prostřednictvím návrhů nadnárodních 
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kandidátních listin a nadnárodních kampaní; 

navrhuje se rovněž přímá volba předsedy EU; 

‒ významné zastoupení má nápad týkající se 

federalizace. Příspěvky sahají od výzev 

k přijetí kroků směřujícím k federální unii 

v konkrétních oblastech až po vytvoření 

evropské ústavy. Na druhé straně jsou někteří 

účastníci skeptičtí nebo volají spíše po 

decentralizaci s většími pravomocemi pro 

členské státy; 

‒ návrhy zahrnují opatření k tomu, aby se 

konzultace s občany a jejich účast staly 

strukturální součástí správy EU s cílem 

vytvořit mezi občany pocit odpovědnosti, 

pokud jde o rozhodování EU. Existují návrhy 

na institucionalizaci shromáždění občanů, 

vytvoření online platforem nebo organizování 

referend v celé EU; 

‒ objevují se návrhy reforem orgánů, jež mají 

zvýšit efektivnost a transparentnost orgánů 

EU a přiblížit je občanům. Mezi nejčastější 

návrhy patří hlasování kvalifikovanou většinou 

v Radě namísto jednomyslnosti, zejména ve 

vztahu k ochraně hodnot EU, a větší úloha 

Evropského parlamentu obecně; 

‒ mechanismy a prostředky pro větší zapojení 

občanů EU a zajištění jejich lepší 

provázanosti a informovanosti o EU, 

orgánech EU a jejích rozhodnutích. Návrhy se 

týkají lepší komunikace, zmenšení 

vzdálenosti mezi poslanci Evropského 

parlamentu a jejich volebními obvody, 

společných mediálních platforem EU 

a podpory evropského ducha; druhý návrh se 

objevuje také v tematické sekci Vzdělávání, 

kultura, mládež a sport; 

‒ mechanismy a prostředky na ochranu 

demokratických hodnot v souvislosti 

s lobbingem, korupcí a opatření vůči vládám, 

které porušují zásady demokracie. Součástí je 

také boj proti dezinformacím, který byl 

zmiňován i v jiných tematických sekcích. 

 

Migrace 

Příspěvky v rámci této tematické sekce sice 

soustavně vyzývají ke společnému přístupu 

EU k migraci, odhalují však více než u jakékoli jiné 

tematické sekce velmi odlišné názory. Na jedné straně 

jedna skupina interakcí vyzývá k větší solidaritě 

a lepším integračním postupům, na straně druhé si jiní 

autoři příspěvků přejí více opatření ke kontrole 

a omezení migrace. Skupina účastníků zastávající 

kompromisní postoj by chtěla podpořit mezinárodní 

mobilitu, avšak pouze mezi hospodářsky rozvinutými 

demokraciemi. K nejčastěji se opakujícím tématům 

patří společná migrační politika EU, dodržování 

lidských práv v oblasti migrace, podpora integrace 

migrantů různými způsoby, ale také nápady požadující 

přísnější hraniční kontroly a řízení migrace. Nápady 

lze shrnout následujícím způsobem: 

‒ výzvy týkající se společné migrační politiky, 

jako je politika EU v oblasti migrace 

pracovních sil, selektivní migrační politika EU 

nebo bodový systém; 

‒ výzvy k vytvoření migrační politiky, která bude 

respektovat lidská práva a bude mít lepší 

přijímací infrastrukturu a bezpečnější 

migrační trasy a humánnější azylová řízení 

a řízení o navrácení; 

‒ zvláštní opatření a prostředky ke snížení 

migrace nebo různých forem kontrolované 

migrace s přísnějšími hraničními kontrolami 

a přísnější repatriací; 

‒ prostředky a opatření k usnadnění a podpoře 

integrace migrantů a osob s trvalým pobytem 

v EU. Navrhovaná opatření zahrnují jazykové 

vzdělávání a dobrovolnické programy pro 

migranty a informační kampaně s cílem zvýšit 

povědomí občanů EU o boji proti rasismu; 

‒ nesouhlas s migrací v jakékoli formě, její 

spojení s terorismem, ohrožení kulturní 

identity EU nebo použití migrace jako politické 

zbraně; 

‒ lépe organizované a koordinované úsilí 

v oblasti ochrany hranic: větší podpora 

agentury Frontex a větší solidarita mezi 

členskými státy; 
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‒ potřeba řešit základní příčiny migrace 

v zemích původu, například prostřednictvím 

posílených rozvojových politik a rovných 

podmínek v obchodních vztazích. Diskuse se 

rovněž zabývají způsoby, jak bojovat proti 

migraci v důsledku změny klimatu. 

 

Vzdělávání, 
mládež, kultura a sport 

Vzhledem ke své multitematické povaze zahrnuje 

obsah této tematické sekce celou řadu témat. Ačkoli je 

mládež v rámci celé platformy aktuální v mnoha 

nápadech, nejsilnější pozornost v této tematické sekci 

se zaměřuje na vzdělávání a kulturu. Podobně jako 

jinde na platformě se v tématech týkajících se této 

tematické sekce opakovaně zmiňuje výzva k podpoře 

společné identity EU, přičemž příspěvky se mimo jiné 

týkají výměny, expozice a mobility. Většina témat, 

která se objevují v této sekci, jsou průřezová 

a vyskytují se i jinde na platformě: 

‒ prostředky a opatření na podporu rozvoje 

evropské identity a evropského občanství, 

přičemž je zmíněna klíčová úloha médií 

a evropské žurnalistiky, stejně jako 

evropských produkcí při šíření evropských 

hodnot a kultury; 

‒ zlepšení výuky cizích jazyků nebo povinné 

kurzy ve školách o orgánech EU 

a evropských dějinách jsou rovněž vnímány 

jako prostředek, jak podpořit uznání 

a společnou identitu EU. V rámci různých 

tematických sekcí existuje na platformě řada 

návrhů na jednotný společný jazyk; návrhy 

sahají od esperanta až po angličtinu jako 

společný jazyk. Konkrétně výzva k uznání 

esperanta se často objevuje napříč různými 

tematickými sekcemi, včetně sekce „Jiné 

nápady“; 

‒ různé návrhy na podporu mobility v rámci EU, 

zejména pokud jde o vzdělávání, včetně 

rozšíření stipendií v rámci programu 

Erasmus; 

‒ autoři některých nápadů poukazují na potřebu 

vzdělávání, které obstojí i v budoucnu, 

a vyzývají k digitalizaci, podpoře sociálních 

dovedností vedle dovedností v oblasti 

přírodních věd, technologií, inženýrství 

a matematiky (STEM) nebo mezikulturních 

dovedností obecně; 

‒ nápady předložené v rámci této tematické 

sekce navíc pojednávají o konkrétních 

opatřeních týkajících se mladých lidí 

a nezaměstnanosti mladých lidí, pracovní 

nejistoty, potřeb v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy nebo zvláštní podpory 

zaměstnanosti mladých lidí; 

‒ zajištění rovného přístupu ke vzdělání, 

konkrétně terciárnímu vzdělání, zejména 

na podporu obyvatel venkova, bývalých 

vězňů, etnických menšin a osob se 

zdravotním postižením, aby měli přístup 

k terciárnímu studiu; 

‒ potřeba podporovat a chránit kulturní a tvůrčí 

odvětví prostřednictvím právního rámce; 

‒ prostředky a opatření na podporu 

akademických pracovníků a výzkumných 

pracovníků; 

‒ menší část nápadů se týká sportu v EU 

a způsobů, jak zlepšit inkluzivnost ve sportu. 
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Přehled o aktivitě 

Od spuštění vícejazyčné digitální platformy dne 

19. dubna do 20. února 2022 bylo na platformě 

shromážděno celkem 43 734 příspěvků tvořených 

nápady, komentáři a akcemi. Tuto aktivitu lze rozčlenit 

takto: 

‒ nápady: 16 274 

‒ komentáře: 21 264 

‒ akce: 6 196 (s 550 061 účastníky akce) 

Při pohledu na trendový graf (viz graf 1) lze 

zaznamenat u předkládání nápadů a komentářů tři 

vrcholy. První se časově shoduje se spuštěním 

platformy, druhý se nachází v období okolo 

slavnostního zahájení Konference o budoucnosti 

Evropy u příležitosti Dne Evropy (9. května), zatímco 

ke třetímu vrcholu došlo v posledním týdnu před 

termínem 20. února pro zohlednění příspěvků v této 

zprávě. 

1. Přehled  

příspěvků na 

platformě  
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Graf 1 – Časová osa zachycující denní předkládání nápadů a komentářů (19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 
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Před zahájením aktivity na platformě jsou přispěvatelé 

požádáni, aby poskytli informace o zemi svého 

bydliště, vzdělání, věku, genderu a statusu z hlediska 

zaměstnání. Tyto údaje jsou zpracovávány 

anonymně. Vzhledem k tomu, že účastníci tyto 

informace sdílejí dobrovolně, má vypovídací hodnota 

poznatků, které lze na tomto základě vyvodit a které 

jsou uvedeny níže, svá omezení. Například 

26,9 % příspěvků pochází od účastníků, kteří neuvedli 

zemi bydliště. 

Jak ukazuje graf 2, kde je zachycen celkový počet 

příspěvků podle jednotlivých zemí, vycházela aktivita 

ze všech zemí EU. Kromě toho bylo zaznamenáno 

1,2 % příspěvků ze třetích zemí mimo EU. 

 

Graf 2 – Objem příspěvků podle jednotlivých zemí 
(19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 

Pro lepší představu o počtu příspěvků ve vztahu 
k počtu obyvatel ukazuje následující graf přehled 
počtu příspěvků z každé země přepočtený na milion 
obyvatel. 

Graf 3– Počet příspěvků podle jednotlivých zemí 

přepočtený na milion obyvatel 

(19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 
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Přehled akcí 

 

S ubíhajícím časem se v rámci konference pořádá 

stále větší počet akcí. Ty jsou příležitostí k tomu, aby 

se do tohoto demokratického procesu zdola nahoru 

zapojilo více lidí. Od spuštění digitální platformy až 

do 20. února 2022 bylo na platformě zaregistrováno 

celkem 6 196 akcí. V souladu s chartou konference (k 

dispozici zde) musí být ústředním bodem akcí občané, 

přičemž akce musejí být inkluzivní a dostupné a musí 

podporovat rozmanitost diskusí. Existují soubory 

nástrojů, které mají organizátorům akcí pomoci (k 

dispozici zde). Aby akce mohly ke konferenci účinně 

přispět, musí být na digitální platformu nahrány zprávy 

o akcích s podrobnými informacemi o závěrech 

a konkrétních nápadech, které z nich vyplývají (viz 

pokyny). Tyto zprávy o akcích spolu s popisem akce 

a souvisejícími nápady jsou zohledněny v celkové 

analýze příspěvků na platformě. 

Akce související s konferencí jsou organizovány 

v různých formátech, pokud jde o druh akce, její 

rozsah, profil publika nebo organizátorů, jakož i jejich 

tematický rozsah. Cílem tohoto oddílu je poskytnout 

přehled o rozmanitosti druhů akcí, přičemž jejich 

přínos z hlediska podstaty je řešen v rámci 

příslušných tematických sekcí platformy. 

Akce se konají online, s osobní účastí nebo 

v hybridním formátu. Často jsou organizovány ve 

formě diskuse nebo workshopů, jako je mimo jiné série 

dialogů o budoucnosti pořádaných ve Španělsku 

spolu s občanským workshopem o základním příjmu 

(viz akce) nebo občanským workshopem 

o udržitelných postupech ve městech, který se konal 

v malém vlámském městě (viz akce). Některé akce 

jsou organizovány v klasičtějších formátech, které 

zahrnují například hlavní prezentaci, po níž následují 

otázky a odpovědi, zatímco jiné akce se pořádají ve 

více poradních formátech. Některé akce 

zaregistrované na platformě jsou součástí 

dlouhodobějších poradních konzultačních projektů, 

jako je projekt Decide Europe, simulace legislativních 

jednání na úrovni EU pro studenty středních škol 

v Česku a na Slovensku (viz akce). Existují také 

inovativní formáty, jako je workshop, na němž 

účastníci mohli poskytnout doporučení, a to 

prostřednictvím simulační hry (viz akce), hackathon 

organizovaný v Lotyšsku, kde účastníci soupeřili proti 

sobě v týmech za účelem vytváření inovativních 

a udržitelných řešení (viz akce) nebo akce „Přijďte 

a mluvte o změně klimatu“ ve Španělsku (viz akce). 

Pokud jde o účast, některé akce jsou organizovány 

s cílem zahrnout příspěvek konkrétních kategorií 

účastníků, jako jsou ženy (viz například tato akce), 

mladí lidé (viz například tato akce) nebo osoby se 

zdravotním postižením (viz akce). Řada akcí se 

pořádá na úrovni obcí, například akce s účastí 

obyvatel určitého města nebo regionu, jako je kraj 

Jönköping (viz akce), nebo s obyvateli přeshraničního 

regionu, kteří diskutují o společné výzvě, jako je 

přizpůsobení se změně klimatu, která má dopad 

na španělsko-portugalskou hranici (viz akce). 

Pokud jde o témata, některé akce se zabývají 

procesem konference nebo budoucností Evropy šířeji, 

jako například akce v Německu poskytující obecný 

úvod ke konferenci (akce) nebo akce kombinující 

diskusi se seniory o aktuálních otázkách týkajících se 

EU s poznatkem o digitálních dovednostech 

v Lotyšsku (akce). Jiné se zaměřují na konkrétní 

témata, jako jsou například města podporující 

demokracii (viz akce) nebo akce pořádaná univerzitou 

v Kodani na téma migrace (viz akce). 

Akce pořádají různí organizátoři: kromě občanů EU, 

akademické obce či organizací občanské společnosti 

přispěly k uspořádání akcí v rámci Konference 

o budoucnosti Evropy také vnitrostátní, regionální 

a místní orgány a orgány EU. Některé členské státy 

organizují vnitrostátní panelové diskuse občanů, další 

provádějí nebo podporují různé jiné druhy konzultací. 

Akce pořádají také zastoupení Evropské komise 

v členských státech, kontaktní kanceláře Evropského 

parlamentu, Výbor regionů a Evropský hospodářský 

a sociální výbor. 

 

  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602


 

© Kantar Public 2022 18 

Kdo se do diskuse 
zapojuje? 

Při posuzování profilu přispěvatelů, kteří poskytli 

informace o zemi svého bydliště (73 %), včetně 

přispěvatelů ze třetích zemí, lze konstatovat 

následující. 

Přibližně polovina přispěvatelů se označila za muže 

(49,1 %) a 16,1 % za ženy. Více než čtvrtina 

přispěvatelů (33,9 %) však o svém genderu informace 

neposkytla a 0,9 % se označilo za nebinární osobu, 

takže tyto údaje podávají pouze omezený přehled. 

Zastoupení věkových skupin je poměrně různorodé: 

nejaktivnější z hlediska počtu příspěvků je skupina 

55–69 let (18,3 %), následovaná skupinou 25–39 let 

(17,1 %) a věkovou skupinou 40–54 let (15,3 %). 

Pokud jde o povolání, nejaktivnější jsou na platformě 

odborní pracovníci (14,8 %) a důchodci (11,2 %). 

Poměrně aktivní byli také manažeři (10,8 %) 

a studenti (8,3 %). Osoby samostatně výdělečně 

činné (8 %), manuální pracovníci (5,3 %) 

a nezaměstnaní (2,7 %) byli na platformě zatím 

aktivní relativně méně. 38,2 % přispěvatelů své 

zaměstnání neuvedlo. 

Pokud jde o vzdělání, zatím jsou nejvíce aktivní lidé 

s vyšší úrovní vzdělání (43,2 %). Údaje o vzdělání 

jsou ze sociodemografických údajů poskytovány 

nejméně (39,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4– Věk, gender, vzdělání a povolání účastníků 

(19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 

 

 

 

 

 

  

Je třeba poznamenat, že zde prezentované 

sociodemografické údaje poskytují pouze 

omezený pohled, neboť na platformě vytvářejí 

profily s cílem přispět, ať už formou nápadů nebo 

akcí, rovněž organizace. Účastníci akcí se také 

nutně na platformě neregistrovali a nemusí být 

zahrnuti do statistik.  
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Trendy v příspěvcích 
v rámci tematických 
sekcí 

Od spuštění platformy do 20. února zaznamenala 

nejvyšší míru příspěvků (nápady, komentáře a akce) 

tematická sekce Evropská demokracie (7 504). 

Změna klimatu a životní prostředí se řadí na druhé 

místo se 7 315 příspěvky. Na třetím místě jsou 

příspěvky v rámci tematické sekce Jiné nápady, po 

nichž následují Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost (4. místo) a Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa (5. místo) (viz graf 5). 

Některé tematické sekce vyvolávají více komentářů, 

nápadů nebo akcí než jiné, například nejvyšší počet 

komentářů (4 248) zaznamenala sekce Evropská 

demokracie. Změna klimatu a životní prostředí 

zaznamenaly nejvíce nápadů (3 168) a akcí (1 125). 

S 997 akcemi má tematická sekce Vzdělávání, 

kultury, mládež a sport druhý nejvyšší počet akcí. 
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Graf 5 – Příspěvky na platformě podle základních témat (19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 
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Nedávný vývoj 

 

Od 4. listopadu 2021 do 20. února 2022 dosáhla 

aktivita na platformě celkem 14 772 příspěvků, které 

tvořilo: 

 6 977 nápadů, 

 5 226 komentářů, 

 2 569 akcí. 

Z analýzy příspěvků na úrovni jednotlivých zemí 

vyplývá, že Německo zůstává z hlediska objemu 

příspěvků první zemí (1 290), zatímco Maďarsko 

(1 224) zůstává druhé; Španělsko se řadí na třetí 

místo (1 119) a mezi významně přispívající země se 

řadí také Itálie (4. místo) a Francie (5. místo) s 1 036 

a 1 012 příspěvky. 

Pokud jde o míru příspěvků v poměru k počtu 

obyvatel, nejvyšší míru aktivity v minulém období 

zaznamenalo Lucembursko s obzvláště vysokou 

mírou aktivity 143,1 příspěvků na 1 milion obyvatel. 

Na druhé místo se řadí Maďarsko se 127, 3 příspěvky 

na 1 milion obyvatel. Kromě toho byl zaznamenán 

značný počet příspěvků na milion obyvatel 

v Estonsku, Belgii a Slovinsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 – Počet příspěvků podle jednotlivých zemí 

přepočtený na milion obyvatel (4. 11. 2021 – 20. 2. 2022) 

 

Graf 6 – Objem příspěvků podle jednotlivých zemí 

(4. 11. 2021 – 20. 2. 2022) 
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Trendy 
v příspěvcích 
v rámci 

tematických sekcí 
od 4. listopadu 2021 do 20. 
února 2022 

Nejoblíbenějšími tematickými sekcemi s nejvyšší 

mírou příspěvků byly i nadále sekce Evropská 

demokracie a Změna klimatu a životní prostředí, které 

zaznamenaly 2 397 respektive 2 469 příspěvků. 

Na rozdíl od celkových trendů se tematická sekce 

Hodnoty a práva, právní stát a bezpečnost posunula 

ze 4. na 3. nejoblíbenější tematickou sekci 

s 2 221 příspěvky a sekce Jiné nápady se propadla 

ze 3. na 6. místo s pouhými 1 284 příspěvky. Dalšími 

oblíbenými sekcemi jsou i nadále Vzdělávání, kultura, 

mládež a sport a Ekonomika, sociální spravedlnost 

a pracovní místa, což byly 4. a 5. nejoblíbenější sekce 

v minulém období s 1 721 příspěvky 

a 1 504 příspěvky. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 8– Srovnání přehledu příspěvků podle tematických sekcí za uplynulé období a celkem 
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V rámci tematické sekce „Změna klimatu a životní 

prostředí“ bylo od spuštění platformy zveřejněno 

celkem 7 315 komentářů, nápadů a akcí (3 168 

nápadů, 3 022 komentářů a 1 125 akcí). Účastníci ve 

svých různých příspěvcích obecně vyjadřují své obavy 

ohledně globálního oteplování a jeho důsledků 

a naléhavě vyzývají vlády, aby přijaly okamžitá 

konkrétní opatření v boji proti změně klimatu. Mezi 

předloženými návrhy je jako hlavní hnací síla často 

označováno snižování emisí, vedle usnadnění 

ekologické transformace, dosažení klimatické 

neutrality a podpory energie z obnovitelných zdrojů, 

zejména solárních panelů. Ve velké míře se vyskytují 

také udržitelná dopravní řešení zaměřená především 

na železniční systémy a návrhy týkající se spotřeby 

za účelem boje proti změně klimatu, jako je recyklace, 

obaly a plasty. Občané vyzývají k angažovanosti ve 

všech segmentech společnosti: v závislosti 

na konkrétním obsahu každého návrhu se 

odpovědnost připisuje jednotlivcům, obchodnímu 

sektoru nebo vládám a tvůrcům politik. 

Jednotlivé nápady lze seskupit podle těchto témat: 

 Boj proti změně klimatu a Zelená dohoda 

 Energetika 

 Doprava 

 Spotřeba 

 Biologická rozmanitost a dobré životní 

podmínky zvířat 

2. Změna klimatu 
a životní prostředí 
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 Zemědělství 

 Znečištění 

 Subvencování, zdanění 

 Vytváření změn v postojích a chování 

 Bydlení a výstavba 

Akce 

Od začátku konference bylo v celé Evropě 

uspořádáno 1 125 akcí, které zahrnovaly diskuse 

o změně klimatu a životním prostředí. Nejčastěji 

diskutovaným tématem na těchto akcích je „Zelená 

dohoda pro Evropu“, konkrétně plán, aby se Evropa 

do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním 

blokem na světě se všemi důsledky pro různá odvětví. 

Mezi další často diskutované otázky patří udržitelné 

městské postupy, oběhové hospodářství a důsledky 

změny klimatu, po kterých následuje udržitelné 

zemědělství, snižování emisí, transformace 

energetiky, opětovné zalesňování a měkká mobilita. 

Mezi méně často projednávaná témata, která jsou 

však důležitá jako součást celkového obrazu, se řadí 

také nakládání s odpady, biologická rozmanitost, 

vzdělávání v oblasti udržitelnosti, záchrana potravin 

a další otázky. 

Příkladem participativních akcí je dialog s občany 

o udržitelné spotřebě (viz akce) a diskuse zaměřená 

na programy snižování spotřeby energie, kterou 

uspořádalo občanské sdružení v malém maďarském 

městě Eger (viz akce). Přeshraniční pracovní skupina, 

do jejíž činnosti se zapojili němečtí a francouzští 

občané se sídlem ve dvou sousedních regionech, 

diskutovala o široké škále témat, od drobného 

zemědělství po oběhové hospodářství (viz akce). 

Kromě toho workshopy pro občany zaměřené 

na udržitelné městské postupy a přizpůsobení měst 

cílům v oblasti klimatu vyústily v řadu nápadů, které 

byly na platformě zveřejněny (viz například tato akce). 

Některé akce souvisely s širšími iniciativami, jako je 

Světový den čištění nebo Evropský týden snižování 

množství odpadu (viz například tato akce), a přinesly 

několik návrhů týkajících se konkrétního tématu, 

kterým se zabývaly. Workshop s občany ve Francii 

zaměřený na otázku opětovného zalesňování Evropy 

zahrnoval jako kolektivní akci výsadbu stromů (viz 

akce). 

Na několika akcích se diskutovalo o environmentální 

transformaci s důrazem na sociální spravedlnost 

a nejzranitelnější skupiny, jakož i na redistribuční 

rozměr, který by politiky v oblasti klimatu měly mít (viz 

například tato akce). V Dublinu se konal interaktivní 

workshop s cílem projednat závazky přijaté 

na konferenci COP26. Účastníci se celkově shodli 

na tom, že cíle stanovené na konferenci COP26 

nejsou dostatečně ambiciózní, a byli toho názoru, že 

EU měla učinit více pro podporu dohody mezi zeměmi 

s různými programy (viz akce). 

Na akcích se rovněž příležitostně diskutovalo o změně 

klimatu a životním prostředí v souvislosti s širšími 

otázkami, jako je například otázka budování odolných 

a inkluzivních komunit. (viz akce). 

Boj proti změně 
klimatu a Zelená dohoda 

Účastníci často vyjadřují své obavy ohledně změny 

klimatu a jejích důsledků a naléhavě vyzývají vlády 

a EU, aby přijaly okamžitá opatření a zavedly 

robustnější evropskou politiku v oblasti životního 

prostředí v boji proti změně klimatu (viz například 

tento nápad a tato akce). Návrhy se týkají snižování 

emisí, dosažení klimatické neutrality, boje proti 

znečištění a ekologické transformace a vztahují se 

na ně rovněž různá níže uvedená témata. 

Pokud jde o emise, jedna z nejčastěji diskutovaných 

problematik se týká zdaňování emisí, konkrétněji 

zdanění s cílem motivovat podniky, aby snížily své 

emise skleníkových plynů tím, že se rozhodnou pro 

levnější obnovitelné zdroje energie, což následně 

povede k tomu, že zákazníci si vyberou udržitelnější 

řešení (viz například tento velice populární nápad). 

Dalším návrhem je snížit maximální povolenou míru 

emisí skleníkových plynů. Současná míra umožňuje, 

aby se vysoce účinné uhelné a plynové elektrárny 

dostaly pod tuto prahovou hodnotu, přičemž však stále 

přispívají ke znečištění (viz nápad). Poukazuje se 

rovněž na potřebu uhlíkové přeshraniční daně 

a souvisejících opatření (viz například tato akce). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true


 

© Kantar Public 2022 24 

Přispěvatelé zmínili Smlouvu o nepoužívání fosilních 

paliv, což je iniciativa občanské společnosti, jejímž 

cílem je zajistit omezení využívání fosilních paliv. 

Doporučují, aby se EU k této smlouvě připojila 

souběžně s Pařížskou dohodou (viz nápad). 

Jeden účastník požaduje, aby se více investovalo 

do vývoje technologií pro zachycování a ukládání 

oxidu uhličitého (technologie CCS) (viz nápad). 

V celé Evropě byly uspořádány diskuse na téma 

„Zelená dohoda“ a obecněji ekologická transformace 

s cílem projednat klíčové priority, osvědčené postupy, 

provádění na místní a regionální úrovni, jakož 

i alternativní obchodní modely (viz například tato akce 

a tato akce). 

Několik příspěvků se zaměřuje na sociální 

a hospodářské dopady provádění „Zelené dohody“ 

jako strategie EU, jejímž cílem je nasměrovat Evropu 

na cestu k transformaci v klimaticky neutrální, 

spravedlivou a prosperující společnost. Existují 

například výzvy k sociálně inkluzivnějšímu přístupu 

a k tomu, že tato strategie musí být vyváženější 

a musí se v ní posoudit hospodářské, sociální 

a environmentální rozměry, které je zapotřebí 

uplatňovat společně a strategicky, přičemž se 

přispěvatelé odvolávali na prudký růst cen energií 

v celé Evropě (viz nápad). V nápadu, který 

na platformě získal značnou podporu, se požaduje, 

aby EU zajistila silný a inkluzivní přístup k řízení, 

v jehož rámci jsou do navrhování a provádění politik 

v oblasti přizpůsobení zapojeni jak zaměstnanci, tak 

odborové svazy, a to na všech úrovních. Zdůrazňuje 

se, že strategie EU pro řešení změny klimatu by měla 

zahrnovat konkrétní politická opatření, která 

zachovávají pracovní místa a chrání zdraví 

a bezpečnost zaměstnanců, jakož i aktivní politiky 

na trhu práce a změny kvalifikace a odbornou 

přípravu s cílem předcházet ztrátám pracovních míst 

(viz nápad). 

Na obecnější úrovni se navrhuje vytvořit srovnávací 

přehled, který by sledoval dopad opatření 

a poskytoval důkazy o pokroku při provádění Zelené 

dohody na regionální úrovni (viz nápad). 

 

 

 

Energetika 

Dalším tématem, které si žádá větší 

angažovanost a které je často 

zmiňováno v rámci tematické sekce 

Změna klimatu, je energetika. Přispěvatelé 

na platformě navrhují podpořit malé i rozsáhlé 

využívání energie z obnovitelných zdrojů, například 

prostřednictvím evropské spolupráce v oblasti 

energetiky (viz akce). Vedle energie z obnovitelných 

zdrojů je předmětem debaty také jaderná energie 

s nápady, které vyzývají k omezení využívání jaderné 

energie, případně k rozvoji bezpečné jaderné energie 

a jejímu využívání v zemích a místech, kde není 

možné využívat obnovitelné zdroje energie (viz 

například tento nápad). Kromě toho vyvolaly kritiku 

na platformě konference nedávné plány Evropské 

komise klasifikovat jadernou energii a zemní plyn jako 

zelené investice (viz například tento nápad). Na druhé 

straně většina příspěvků k tomuto tématu zastává 

opačný názor a uvádí, že jaderná energie je nejlepším 

způsobem, jak dosáhnout dekarbonizace (viz 

například tento nápad). 

Přispěvatelé zároveň požadují, aby se současně 

prozkoumaly alternativní zdroje energie (viz například 

tato akce), jako je termonukleární fúze, geotermální 

energie nebo vodík, které by významně přispěly 

k energetické rozmanitosti (viz například tento nápad). 

Zdůrazňují však, že i alternativní zdroje, jako je větrná 

energie, musí místní obyvatelstvo akceptovat a že je 

nutné zajistit, aby tyto zdroje měly pozitivní dopad 

na biologickou rozmanitost, lidské bytosti i krajinu (viz 

například tento nápad). 

Mezi příklady podtématu energeticky účinného 

vytápění šetrného k životnímu prostředí patří nápad 

zasazující se o používání vícepalivových kotlů (viz 

nápad) nebo sítě dálkového vytápění využívající 

nevyužité zdroje tepla, jako je hlubinná geotermální 

energie (viz nápad). 

Lidé obecně požadují větší odpovědnost 

a angažovanost ze strany podniků a obchodních 

společností, například omezení umělého osvětlení 

v případech, kdy to není zapotřebí, například výlohy 

obchodů po zavírací době (viz nápad). 

Pokud jde o cíle energetické účinnosti na úrovni 

domácností, přispěvatelé se zasazují o přechod 

k individuální spotřebě energie v obytných domech 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
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(viz nápad). Dalším nápadem je mikrokogenerace 

energie v domácnostech (viz nápad). 

 

Doprava 

Další často se vyskytující soubor nápadů se týká 

dopravy, o níž se často diskutuje v souvislosti se 

znečištěním. Některé níže uvedené návrhy se týkají 

změny dopravních systémů s cílem snížit znečištění. 

Nápady předložené na platformě ke změně 

dopravního systému požadují především zákaz letů 

na krátkou vzdálenost v EU s cílem snížit znečištění 

(viz příklad nápadu). Přispěvatelé zdůrazňují, že 

objem letecké dopravy se už i tak zmenšil v důsledku 

pandemie. 

Obecně existuje silná podpora pro zlepšení systémů 

veřejné dopravy v Evropě (viz například tento nápad) 

jako alternativy k letům na krátké vzdálenosti, které by 

byly šetrnější k životnímu prostředí. Konkrétně se 

široce diskutuje o společné evropské železniční síti 

(viz například tento nápad a tato akce). Jeden 

z přispěvatelů navrhuje učinit cestování vlakem 

přitažlivější díky snadnému vyhledávání 

prostřednictvím aplikace Euro Trainscanner (viz 

nápad) a v dalším příspěvku se navrhuje zavedení 

integrované jízdenky v EU, která by byla ve městech 

zadarmo (viz nápad). Návrhy na rozšíření rychlých 

vlakových sítí a vytvoření přeshraničních železničních 

spojení byly vypracovány na jedné z několika akcí 

pořádaných v rámci Evropského roku železnice (viz 

akce). 

Další nápady se týkají společné cyklistické sítě 

a navrhují například rozšíření cyklistických tras nebo 

vytvoření celoevropské sítě cyklistických tras (viz 

například tento nápad). Kromě toho bylo navrženo 

stanovit povinnost, aby obce vytvořily cyklostezky jako 

nedílnou součást silnice, jak je tomu již v případě 

chodníků pro chodce (viz nápad). 

Další soubor nápadů se zaměřuje na inovace a vývoj 

elektrických vozidel, jako jsou automobily a jízdní kola, 

a jejich začlenění do současného prostředí, například 

vytvořením sítě dobíjecích stanic (viz například tento 

nápad). Jeden účastník nicméně tvrdí, že elektrická 

vozidla mají negativní environmentální a humanitární 

dopady, a namísto toho navrhuje, aby se za účelem 

snížení emisí CO2 omezila hmotnost a rychlost 

vozidla (viz nápad). 

Pokud jde o otázku dekarbonizace dopravy 

a přechodu k dopravě šetrnější k životnímu prostředí, 

účastníci rovněž zdůrazňují význam přeshraničních 

projektů na podporu lodní a železniční dopravy (viz 

například tento nápad). Rovněž se vyzývá 

k vypracování programů na podporu výzkumu 

a vývoje a inovací s cílem vyrábět dopravní 

prostředky, a to jak veřejné, tak soukromé, individuální 

i kolektivní, které by neznečišťovaly životní prostředí 

a byly by ze 100 % soběstačné z hlediska energie (viz 

například tento nápadu). 

 

Spotřeba 

„Spotřeba“ zahrnuje širokou škálu podtémat, přičemž 

nápady se zaměřují na nejrozmanitější druhy 

materiálového odpadu a určují udržitelné postupy pro 

řešení a omezení tohoto odpadu. Přispěvatelé ve 

velké míře požadují změnu stávajícího systému 

hromadné spotřeby zboží a služeb. Jedním z často 

uváděných nápadů, který se opakuje, je požadavek, 

aby se v této souvislosti podporovalo oběhové 

hospodářství (viz nápad). Právo na opravu je 

považováno za klíčový prvek při změně spotřebních 

vzorců a podpoře oběhového hospodářství. Účastníci 

požadují, aby byl výrobek navržen tak, aby se dal 

snadno opravit, a aby byl zaveden index oprav a štítek 

o opravách pro celou EU (viz nápad). Dopad 

pandemie rovněž přiměl lidi k tomu, aby přehodnotili 

globální dodavatelské řetězce a prosazovali jejich 

zkrácení (viz nápad). Někteří přispěvatelé jdou ještě 

dále a ve svých příspěvcích navrhují zavedení kvót 

pro maximální spotřebu a výrobu (viz například tento 

nápad). 

Pokud jde konkrétně o plýtvání potravinami, 

poukazuje jeden z účastníků na to, že 40 % všech 

potravin vyrobených na celém světě se nikdy 

nedostane na náš stůl, což je příčinou 10 % všech 

globálních emisí skleníkových plynů, a navrhuje 

opatření k zastavení plýtvání potravinami, například 

podporu darování potravin (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211036?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190251?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/224039
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/148633
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191600?filter%5bactivity%5d=all&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=13&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191732?filter%5bactivity%5d=all&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=13&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
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Řada přispěvatelů na platformě poukazuje na značný 

objem vyprodukovaného odpadu a navrhuje několik 

opatření pro předcházení vzniku odpadu a boj proti 

němu, jako je recyklace (viz například tento nápad), 

výrobky bez obalu nebo s malým množstvím 

obalového odpadu s cílem snížit negativní dopad 

na životní prostředí (viz například tento nápad). 

Dalším velice populárním nápadem je podpora 

programu pod vedením EU pro vratné obaly potravin 

vyrobené z recyklovatelných materiálů (viz nápad). 

Jeden z účastníků upozorňuje na potřebu větší 

informovanosti o recyklaci, která by tuto činnost 

podporovala už od útlého věku (viz nápad). Další 

navrhuje zavedení evropského integrovaného 

systému pro zpětný odběr lahví, který by byl založen 

na německém modelu (viz nápad). Zákaz vývozu 

odpadu z EU je rovněž uveden v podtématu odpadu 

(viz nápad). 

V rámci podtématu dopadu spotřeby na životní 

prostředí byla vznesena otázka souladu dováženého 

zboží s normami EU. Jeden z přispěvatelů například 

navrhuje zakázat dovoz hovězího masa z Brazílie, 

které nemá stejnou úroveň sledovatelnosti jako hovězí 

maso z EU (viz nápad). 

V dalším opakujícím se nápadu se prosazuje 

pokročilejší systém označování výrobků (viz například 

tento nápad), který by podrobně informoval o dopadu 

výroby na životní prostředí nebo uváděl, zda výrobky 

obsahují mikroplasty, a tedy mají dlouhodobý 

negativní dopad na zdraví spotřebitelů (viz například 

tento nápad). Často podporovaný nápad navrhuje 

„klimatické skóre“ u výrobků, výpočet dopadu výrobku 

na klima z hlediska výroby, dopravy, profilu 

společnosti atd. (viz nápad). 

Poslední část příspěvků se týká „rychlé módy“ 

a textilního průmyslu s cílem učinit toto odvětví 

šetrnější k životnímu prostředí, přičemž přispěvatelé 

zdůrazňují obrovské množství zdrojů, které se při 

výrobě oděvů používá, jakož i skutečnost, že 

recyklace textilu je často velmi komplikovaná (viz 

například tento nápad). 

Na workshopu s občany, který se konal ve Španělsku, 

se objevilo několik nápadů týkajících se spotřeby 

vody. Přispěvatelé zdůrazňují, že je třeba zlepšit 

systémy distribuce a sběru vody, aby se zabránilo 

plýtvání vodou (viz akce). 

Kromě toho účastníci zdůrazňují potřebu podporovat 

ekologičtější a udržitelný cestovní ruch namísto 

masového cestovního ruchu, neboť se má za to, že 

masový turismus má značný dopad na přírodní 

a kulturní zdroje (viz například tato akce). 

V poslední skupině připomínek a nápadů v rámci 

tohoto tématu se odrážejí obavy týkající se odpadu 

vznikajícího z nových elektronických zařízení 

a vyzývá se ke zvýšení povinné záruky na tato 

zařízení a k potřebě zajistit opravitelnost (viz například 

tento nápad) a ke vzniku platformy pro vytváření sítí 

pro spolupráci, která by zajistila opětovnou cirkulaci 

elektronického odpadu (viz nápad). Další návrh 

zahrnuje vytvoření pilotního programu, aby elektrické 

spotřebiče 35 milionů rodin v EU byly nahrazeny 

spotřebiči s označením A+++ v souladu s cílem EU 

spočívajícím v ekologické transformaci (viz nápad). 

Někteří účastníci si rovněž přejí, aby se omezila 

spotřeba energie – zejména vzhledem k tomu, že 

elektřina je z velké části vyráběna z fosilních paliv – 

a to stanovením měsíční kvóty pro spotřebu elektřiny, 

přičemž větší spotřeba energie by byla předmětem 

zdanění (viz například tento nápad). Několik účastníků 

vyjádřilo obavy ohledně vývoje kryptoměn, při kterém 

se využívají zařízení s obrovskou spotřebou elektřiny. 

Jsou toho názoru, že čím globálnější záležitostí se 

těžba kryptoměn stane, tím více budou zapotřebí 

omezení a předpisy (viz například tento nápad). 

 Biologická 
rozmanitost a dobré životní 
podmínky zvířat 

V průběhu konference se ochrana biologické 

rozmanitosti a ochrana zvířat staly stále častějším 

tématem, kterému bylo věnováno několik příspěvků. 

Hlavní podtéma nápadů se týká odlesňování. 

V jednom z nápadů, který na platformě získal značnou 

podporu, se vyzývá k investicím do opětovného 

zalesňování Evropy s cílem zabránit desertifikaci (viz 

nápad) nebo celosvětově, aby se zachránily plíce 

planety, konkrétně amazonský deštný prales a další 

světové deštné pralesy, a to s cílem nejen zpomalit 

globální znečištění emisemi uhlíku a zabránit vyhynutí 

mnoha druhů živočichů a rostlin, ale také snížit 

migrační tlaky na Evropu (viz například tento nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/186551?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/78442
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/164278?order=recent&page=6&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/158830?order=recent&page=7&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
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Návrhy opatření zahrnují zákaz dovozu produktů 

pocházejících z odlesňování (viz nápad). 

Za důležitou součást tohoto tématu je rovněž 

považována ochrana fauny. Jeden účastník navrhl 

přijetí společné politiky na ochranu ohrožených 

evropských druhů (viz nápad). Řada účastníků 

podpořila nápady na zastavení obchodu s exotickými 

zvířaty jako zvířaty v zájmovém chovu (viz nápad), 

jakož i nápady týkající se ochrany vodních živočichů 

včetně provádění právních předpisů o dobrých 

životních podmínkách vodních živočichů (viz například 

tento nápad). 

Mezi další příspěvky související s tématem biologické 

rozmanitosti patří návrh na výsadbu stromů na všech 

„opomíjených“ místech, jako jsou dálnice, silniční 

křižovatky atd., jako způsob zachycování CO2, 

zvýšení evapotranspirace, zlepšení biologické 

rozmanitosti a regulace vodních toků (viz nápad). 

Na některých akcích se rovněž jednalo o výzvě 

ponechat větší prostor přírodě (viz akce). Další návrh 

zahrnuje zřízení evropské mobilní námořní výzkumné 

stanice, která by získávala základní poznatky 

o mořské biologické rozmanitosti (viz nápad). 

Zemědělství 

Dalším tématem, které zaznamenalo značný počet 

příspěvků, jakož i přiměřenou míru podpory, pokud jde 

o související nápady, je zemědělství. V rámci tohoto 

tématu se přispěvatelé poměrně často zasazují 

o podporu ekologického zemědělství a většího počtu 

malých zemědělských podniků (viz například tento 

nápad), přičemž požadují zákaz používání pesticidů 

a průmyslového chovu (viz například tento nápad). 

Někteří přispěvatelé jdou ještě dále a navrhují, aby 

zákaz používání pesticidů byl rozšířen i na soukromé 

použití (viz například tento nápad). O podpoře 

drobného a ekologického zemědělství, jakož 

i o budoucnosti zemědělské politiky EU obecně svědčí 

také účast na kulatých stolech uspořádaných 

za účelem projednání těchto konkrétních témat (viz 

například tato akce). 

V části nápadů se uvádí několik příkladů, jak učinit 

zemědělství méně znečišťujícím a udržitelnějším, 

a diskuse se zabývají aspekty, jako je používání 

plastů v zemědělských fóliích (viz nápad), a způsoby, 

jak snížit spotřebu vody v zemědělství (viz nápad). 

V další nápadech se navrhuje, aby v zájmu ochrany 

klimatu a ochrany životního prostředí EU více 

podporovala přechod na rostlinnou stravu. Někteří 

přispěvatelé zdůrazňují rovněž etické pohnutky, které 

mohou vést k tomuto opatření (viz například tento 

nápad). Tato otázka se rovněž řeší v rámci tematické 

sekce Zdraví. 

Přispěvatelé také kladou velký důraz na potřebu 

zajistit potravinovou soběstačnost a potravinové 

zabezpečení prostřednictvím podpory místního 

zemědělství. V diskusích se jednalo o pásech 

zemědělské půdy kolem měst, výsadbě ovocných 

stromů v městských oblastech, snazším nabývání 

půdy producenty a zemědělci prostřednictvím 

omezování ceny těchto pozemků a dalších opatřeních 

(viz nápad). Návrhy navíc zahrnují stanovení kvót pro 

velké mezinárodní supermarkety, pokud jde o nákup 

místních produktů (viz nápad). 

V rámci tématu zemědělství se objevuje otázka, jak by 

se zemědělství mělo vyrovnat s výkyvy klimatu 

a připravit se na ně. V tomto ohledu mohou 

multifunkční a různorodé agrolesnické systémy 

zvyšovat tvorbu humusu, schopnost zadržovat vodu 

a vázat CO2, a tím výrazně zvýšit stabilitu 

a produktivitu zemědělství (viz nápad). Jeden 

z účastníků navíc prosazuje přechod od intenzivního 

zemědělství k agroekologii (viz nápad). 

V neposlední řadě se diskutuje o příjmech zemědělců, 

přičemž někteří přispěvatelé požadují, aby zemědělci 

dostávali zaručený příjem prostřednictvím 

spravedlivých cen namísto dotací (viz například tento 

nápad). 

Znečištění 

Za zdroj tlaku na celosvětové životní prostředí bylo 

označeno znečištění. Diskutuje se o několika 

oblastech znečištění s těmito podtématy: znečištění 

vody, znečištění plasty a světelné znečištění. 

Pokud jde o podtéma znečištění vody, velký důraz je 

kladen na potřebu zajistit bezpečnost zdrojů pitné 

vody a čistých ekosystémů do budoucnosti. Kromě 

toho existují konkrétní návrhy na boj proti znečištění 

oceánů a řek (viz například tato akce), například 

nápad neutralizovat acidifikaci oceánů konkrétními 

bakteriemi (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/189069?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/130483
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232619
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
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Příspěvky, které se zabývají otázkou znečištění 

způsobeného plastovými materiály, tvoří významnou 

část celkových příspěvků, což odráží rostoucí obavy 

veřejnosti ohledně nadměrného plastového odpadu. 

Kromě výzvy k prosazování a rozšíření zákazu plastů 

na jedno použití (viz například tato akce) účastníci 

navrhují omezit druhy plastů používaných pro obaly 

na ty, které lze recyklovat společně, aniž by se musely 

oddělit jednotlivé komponenty (viz například tento 

nápad). V jednom z nápadů se rovněž navrhuje 

vytvořit zařízení pro recyklaci plastů pocházejících 

z řek a oceánů (viz nápad). 

Další nápady na platformě navrhují například omezit 

světelné znečištění (viz například tento nápad). 

Subvencování, 
zdanění 

Kromě různých nápadů týkajících se zdanění emisí, 

o nichž se diskutuje v rámci tématu boje proti změně 

klimatu, je v rámci tohoto tématu předloženo několik 

návrhů na zastavení dotací, které nejsou šetrné 

k životnímu prostředí, jako je ve velké míře 

podporovaný nápad ukončit veškeré dotace na fosilní 

paliva (viz nápad). V podobném duchu další nápad 

vyzývá k zastavení škodlivých dotací v oblasti 

rybolovu (viz nápad). Na druhé straně se návrhy 

zasazují o zvýšení dotací na projekty v oblasti 

biologické rozmanitosti a změny klimatu nebo o to, 

aby EU poskytla finanční prostředky na obnovu 

izolace domů (viz například tento nápad). 

Přispěvatelé rovněž navrhují zavedení daně 

na podporu udržitelnosti (viz například tento nápad), 

v jejímž důsledku by došlo ke zvýšení cen u výrobků, 

které kritérium udržitelnosti nesplňují, čímž by se tyto 

výrobky staly méně atraktivními pro spotřebitele i pro 

výrobce. EU by tím též získala dodatečný příjem, 

neboli „příjem z opatření v oblasti klimatu“, 

na investice do opatření v oblasti udržitelnosti, jako je 

nákup elektrických vozidel a instalace solárních 

panelů v soukromých domácnostech (viz nápad). 

Vytváření změn 
v postojích 
a chování 

Další důraz je kladen na vzdělávání a zvyšování 

povědomí Evropanů všech generací (viz akce). 

Zatímco většina nápadů se týká vzdělávání mladých 

lidí (viz například tento nápad), a to i od nejútlejšího 

věku prostřednictvím vzdělávacích zahrad (viz 

nápad), byla zveřejněna rovněž výzva k zapojení 

starších Evropanů do iniciativ v oblasti změny klimatu, 

zejména z důvodu stárnutí obyvatelstva v Evropě (viz 

například tento nápad). Někteří přispěvatelé navíc 

zdůrazňují, že je třeba podporovat ekologicky 

odpovědnou komunikaci ze strany evropských 

orgánů. Navrhují například vytvořit komunikační 

materiály zaměřené na téma „jak se stát ekologicky 

odpovědným Evropanem“, a posílit environmentální 

vzdělávání s cílem vytvořit městské části odpovědné 

za životní prostředí (tzv. „eco-neighbourhoods“) (viz 

nápad). 

Někteří účastníci si jsou vědomi úlohy jednotlivců při 

snižování dopadů změny klimatu a trvají 

na odpovědnosti společností a naléhavě žádají lidi, 

aby vyzývali k odpovědnosti ty podniky, které tvrdí, že 

jsou uhlíkově neutrální, ale stále se spoléhají 

na neudržitelné obchodní modely (viz nápad). 

Bydlení a výstavba 

Další téma se týká bydlení a výstavby 

s podtématem, které sdružuje řadu nápadů a akcí 

týkajících se diskuse o Novém evropském Bauhausu 

(viz akce) s cílem spojit inovativní, estetický design 

s konkrétními opatřeními zaměřenými na změnu 

klimatu a učinit náš budoucí životní prostor 

udržitelnějším, cenově dostupnějším a přístupnějším. 

Další nápad vyzývá k pořádání osvětových kampaní 

o zelené a udržitelné výstavbě s využitím 

nízkouhlíkových stavebních hmot (viz nápad). 

Podobně se dialog organizovaný ve Švédsku 

zaměřuje na způsoby rozvoje a podpory udržitelného 

bydlení ve venkovských oblastech s cílem zvýšit 

atraktivitu života na venkově (viz akce). 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
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Jeden návrh zahrnuje zavedení evropského fondu 

na obnovu půdy s cílem obnovit opuštěné pozemky 

a budovy do přirozenějšího stavu ve prospěch 

biologické rozmanitosti a obyvatel měst (viz nápad). 

V neposlední řadě byl rovněž prozkoumán nápad 

opětovné cirkulace použitých prvků a materiálů ve 

stavebnictví (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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 Obrázek 9 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Změna klimatu a životní prostředí“ – část 1 
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Obrázek 10 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Změna klimatu a životní prostředí“ – část 2 
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V rámci tematické sekce Zdraví se objevuje široké 

spektrum témat. V nejčastěji se opakujících tématech 

se prosazuje potřeba zajistit rovný přístup k vysoce 

kvalitní zdravotní péči a navrhuje se větší 

harmonizace a integrace na evropské úrovni, což je 

rovněž ovlivněno zkušenostmi s pandemií COVID-19 

a jejím dopadem. Další nápady sahají od výzev 

k větším investicím do duševního zdraví, do výzkumu 

v oblasti zdraví s cílem bojovat proti současným 

problémům v oblasti zdraví, se zvláštním zaměřením 

na stárnoucí obyvatelstvo, až po výzvy k investicím 

do preventivních opatření, včetně podpory zdravého 

životního stylu a řešení těch prvků, o nichž je známo, 

že jsou příčinou zdravotních problémů, jako je 

znečištění ovzduší. K této tematické sekci bylo 

zveřejněno 2 120 příspěvků: 962 nápadů, 

943 komentářů a 215 akcí. Identifikovaná témata jsou 

uvedena podle míry výskytu. Nejvýznamnějšími 

tématy projednávanými v této tematické sekci jsou: 

 Přístup ke zdravotní péči pro všechny 

 Integrace systémů zdravotní péče v EU 

 Zdravý životní styl 

 Výzkum v oblasti zdraví 

 Prevence je vždy lepší než léčba 

 Zdravé stárnutí a boj proti stárnutí 

 Léčebné přístupy 

 Reakce na pandemii COVID-19 

 Zdravotní péče v digitální éře 

 Onkologická péče 

 Zdravotničtí pracovníci 

 Sexuální a reprodukční zdraví 

 

 

3.  Zdraví 
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Akce 
Od začátku konference bylo v členských státech EU 

uspořádáno 215 akcí týkajících se zdraví, což z této 

sekce učinilo jednu z tematických sekcí 

s nejmenším počtem souvisejících akcí. Některé 

akce týkající se konkrétních technických oblastí 

byly zaměřeny na specializované publikum, 

zatímco jiné byly přístupné širší veřejnosti. 

Některé akce se zabývaly otázkou budoucnosti 

zdraví v Evropě v širším slova smyslu a byly 

uspořádány za účasti lékařské komunity (viz 

například tato akce). Tak tomu bylo i v případě akce 

ve španělském Oviedu, kde se diskutovalo 

o způsobech zlepšení místních zdravotnických 

služeb, v tomto případě za účasti evropského 

komisaře (viz akce). 

Jedním z často diskutovaných témat je vytvoření 

evropské zdravotní unie, přičemž se zdůrazňuje 

potřeba účinnější spolupráce mezi členskými státy 

a orgány na úrovni EU. Účastníci související akce 

v Rumunsku zdůraznili význam solidarity 

a odolnosti komunikačních a informačních systémů 

na úrovni EU (viz akce). 

V mnoha případech souvisely diskuse 
o budoucnosti zdraví s probíhající pandemií. 
Tématem, které často souvisí s pandemií, je 
duševní zdraví. To bylo také předmětem četných 
akcí pořádaných v Maďarsku (viz například tato 
akce). 

V rámci kulatého stolu uspořádaného v Irsku se 
rovněž diskutovalo o různých zdravotních 
otázkách, kterým EU čelí, a navrhlo se několik 
nápadů, jako je mimo jiné zahrnutí terapie tvůrčím 
uměním a postupů v oblasti dobrých životních 
podmínek do budoucích návrhů EU týkajících se 
zdravotní politiky, podpora celkově větší 
přeshraniční spolupráce a možnost pacientů 
převzít odpovědnost a kontrolu nad svými 
zdravotními údaji (viz akce). 

V Polsku se konala akce zaměřená na sexuální 

a reprodukční zdraví (viz například tato akce). 

Na této akci účastníci diskutovali o potřebě zajistit 

přístup k antikoncepci a o právu na přerušení 

těhotenství. Podpořili rovněž nápad týkající se 

celoevropské kampaně o sexuálním zdraví. 

Mezi další zmiňovaná témata patří boj proti 

rakovině s řadou iniciativ ke zvýšení povědomí 

o různých typech rakoviny a jedna akce navrhující 

posílení přeshraniční spolupráce v oblasti 

klinických hodnocení onkologických onemocnění 

(viz akce).  

Přístup ke zdravotní 
péči pro všechny 

Jedním z nejčastěji se opakujících témat v rámci této 

tematické sekce je výzva k zajištění rovného přístupu 

k cenově dostupné a vysoce kvalitní zdravotní péči 

(viz příklad velmi populárního nápadu). 

V předložených nápadech se rovněž podporuje 

zavedení evropského systému zdravotního pojištění 

(viz například tento nápad). Jeden ve velké míře 

podporovaný nápad v rámci této tematické sekce 

rovněž vyzývá EU, aby zajistila všem rezidentům EU 

rovný přístup k cenově dostupným a vysoce kvalitním 

službám zdravotní a sociální péče poskytovaným 

odolnými, personálně dobře zabezpečenými 

a zařízeními dobře vybavenými veřejnými systémy 

s univerzálním pokrytím (viz nápad). Řada nápadů 

uvádí, že je potřebné, aby EU vyčlenila finanční 

prostředky zejména na zajištění přístupu k péči 

o duševní zdraví pro všechny bez ohledu na příjem 

a věk (viz například tento nápad). Nápad týkající se 

deprivatizace odvětví zdravotní péče je rovněž 

předkládán jako způsob, jak zajistit dostupnost 

zdravotní péče pro všechny (viz například tento 

nápad) a zrušit dvojí přístup ke zdravotní péči ve 

veřejném a soukromém sektoru v rámci EU (viz 

nápad). V dalších nápadech se nastoluje otázka 

nákladů na léčivé přípravky a navrhují se způsoby, jak 

zajistit jejich dostupnost pro všechny prostřednictvím 

lepšího sledování farmaceutického průmyslu (viz 

například tento nápad). 

Pokud jde o přístupnost, skupina nápadů navrhuje 

několik řešení, jak učinit zdravotní péči prakticky 

přístupnější pro pacienty s omezenou schopností 

pohybu nebo pro pacienty, kteří se nacházejí 

v odlehlých oblastech (viz například tento nápad). 

Rozvoj zdravotní péče poskytované na dálku má 

podobu vysokorychlostního a nízkobariérového 

přístupu ke zdravotnickým systémům prostřednictvím 

zdravotních autobusů (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
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Poslední podtéma se týká aspektu rovnosti v přístupu 

ke zdravotní péči. Přispěvatelé poukazují na to, že 

některé skupiny pacientů často čelí konkrétním 

společenským překážkám. Někteří účastníci 

zdůrazňují potřebu zaměřit se na pediatrickou péči, 

zejména pro onkologické pacienty (viz například tento 

nápad), dalším nápadem je zvýšit cílené přínosy pro 

osoby se zdravotním postižením (viz nápad). Jeden 

účastník požaduje lepší přístup k specializovaným 

zdravotnickým službám pro transgender osoby (viz 

nápad). 

Vzhledem k současné pandemii COVID-19 

a prodlužující se době na čekacích listinách, pokud 

jde o služby v oblasti duševního zdraví, řada nápadů 

souvisí s potřebou, aby EU vyčlenila finanční 

prostředky na zajištění přístupu k péči o duševní 

zdraví pro všechny bez ohledu na příjem a věk (viz 

například tento nápad). 

Na akci nazvané „Zdraví bez hranic ve stárnoucí 

populaci“, jež se konala v Německu, se diskutovalo 

o současných a budoucích výzvách pro evropské 

systémy zdravotní péče s ohledem na dva hlavní 

trendy, které jsou charakteristické pro zdraví naší 

doby: stárnutí obyvatelstva a technologická revoluce. 

Součástí této akce bylo také pochopení toho, jak 

využít technologie k zajištění komplexní zdravotní 

péče navzdory stárnutí obyvatelstva (viz akce). 

Účastníci určili tři oblasti činnosti: vytvoření 

mezinárodních vzdělávacích programů, překonání 

zeměpisných hranic, pokud jde o výzkum v oblasti 

zdraví a zdravotní péče, a zlepšení pracovních 

modelů (pracovní doba a obsah), a především 

mechanismů hodnocení pracovníků. 

 

Integrace systémů 
zdravotní péče v EU 

Jedním z témat navrhovaných v souvislosti se 

zdravím je integrace systémů zdravotní péče v EU 

a intenzivnější spolupráce mezi členskými státy. 

Celkově se jedná o jedno z nejčastěji uváděných 

témat (viz například tento nápad). Účastníci platformy 

se zasazují o užší spolupráci mezi členskými státy 

s cílem posílit evropské systémy zdravotní péče (viz 

například tato akce) a zajistit kvalitní zdravotní péči 

v celé EU. Mezi nápady se objevuje mimo jiné 

stanovení celounijních standardů péče (viz například 

tento nápad a tento nápad), sdružování lékařských 

znalostí a kapacit v rámci sítě (viz například tento 

nápad) nebo například tím, že se lékařům působícím 

na oddělení intenzivní péče umožní volný pohyb 

a péče o pacienty v kritickém stavu v celé EU (viz 

například tento nápad). Existují rovněž návrhy týkající 

se uznávání kvalifikací pečovatelů v rámci celé EU, 

zřízení evropské nemocnice pro vzácná onemocnění 

(viz nápad), zlepšení právní regulace v oblasti 

transplantací s cílem vytvořit jednotný systém 

koordinace transplantací a dárcovství orgánů (viz 

nápad) a vytvoření evropské agentury pro akreditaci 

zdravotnických institucí (viz nápad). V téže souvislosti 

přispěvatelé navrhují uznat nemoci v celé EU s cílem 

vytvořit databázi s léčebnými metodami 

a hodnoceními za účelem vypracování systému 

nemocí platného pro celou EU (viz například tento 

nápad). Další nápad se týká vytvoření zdravotnických 

koridorů mezi sousedními zeměmi (viz například tento 

nápad). Pracovníci, pacienti a další zdravotničtí 

pracovníci by tak mohli během budoucích omezení 

volného pohybu osob cestovat přes státní hranice, 

čímž by se zajistil přístup ke zdravotní péči. 

V diskusích je proto zdůrazňována potřeba posílit 

pravomoci EU v oblasti veřejného zdraví (viz například 

tento nápad a tato akce), přičemž mnozí navrhují 

a schvalují nápad týkající se revize Lisabonské 

smlouvy (viz například tento nápad). Jiní účastníci 

navrhují vytvoření Evropského zdravotnického orgánu 

(viz nápad) nebo posílení úlohy Evropské agentury 

pro léčivé přípravky (EMA) (viz nápad). Jeden 

přispěvatel navrhuje vytvoření evropského 

ministerstva zdravotnictví (viz nápad) nebo 

skutečného orgánu koordinujícího všechny 

zdravotnické agentury EU, který by dohlížel 

na dodávky léčivých přípravků od vývoje až po výrobu 

(viz nápad). Tyto návrhy jsou nejčastěji předkládány 

v souvislosti s tím, jak členské státy řešily pandemii 

COVID-19 a související nedostatek zdravotnického 

vybavení, problémy spojené s vývojem očkovacích 

látek a jejich společným nákupem. Přispěvatelé proto 

zdůrazňují potřebu zvýšit nebo přesunout výrobní 

kapacitu léčivých přípravků a zdravotnických 

prostředků v rámci EU (viz například tento nápad). 

Někteří přispěvatelé požadují, aby byla vytvořena 

integrovaná strategie pro společné výzvy EU v oblasti 

zdraví, jako je Evropská strategie pro duševní zdraví 

(viz například tento nápad) a prevenci sebevražd (viz 

například tento nápad), nebo společný přístup ke 

vzácným onemocněním (viz například tento nápad). 

V souvislosti s tím účastníci vnitrostátní debaty 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
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o zdraví pořádané v Polsku navrhli změnit Smlouvu 

o Evropské unii tak, aby otázky duševního zdraví byly 

regulovány na úrovni Unie (viz akce). Jiní účastníci 

v souvislosti s bojem proti rakovině a prevencí 

rakoviny nepovažují za vhodné rozšiřovat pravomoci 

Unie v oblasti zdraví, neboť členské státy mají větší 

přehled o situaci na místní úrovni (viz nápad). Soubor 

nápadů se zabývá tématem terminální péče 

a prosazuje jednotnou evropskou strategii pro 

terminální léčbu (viz nápad), zatímco jiné nápady se 

zaměřují na zlepšení paliativní léčby onkologických 

pacientů (viz nápad). 

Zdravý životní styl 

Dalším často se vyskytujícím tématem je podpora 

zdravého životního stylu. Mnoho účastníků platformy 

vnímá EU jako aktéra, který je kompetentní 

k propagaci zdravého životního stylu mezi Evropany. 

Několik přispěvatelů považuje za důležité propagovat 

veganskou nebo vegetariánskou stravu z důvodu 

jejich přínosů pro zdraví a životní prostředí (viz 

například tento nápad). V této souvislosti někteří 

přispěvatelé navrhují zvýšit daně u masa a masných 

výrobků a snížit DPH u zdravých potravin (viz nápad), 

zatímco jiní usilují o zdanění nezdravých potravin 

obecně (viz například tento nápad). Jeden účastník 

navrhuje dotovat zdravé a ekologické potraviny, aby si 

je mohli dovolit i lidé s nízkými příjmy (viz nápad). 

Další účastník předvídá důsledky špatné stravy 

a navrhuje řešit zánětlivé nemoci spojené se špatným 

stravováním a obezitou (viz nápad). 

V dalších návrzích na platformě se jako klíčový faktor 

zdravého životního stylu rovněž zmiňuje podpora 

zvyšování zdravotní gramotnosti a vzdělanosti (viz 

například tento nápad a tento nápad) a vštěpování 

zdravých návyků od útlého věku (viz nápad). V tomto 

ohledu jeden účastník kritizoval parametry používané 

v systému Nutri-score (viz nápad). Kromě vzdělávání 

v oblasti zdravého stravování přispěvatelé považují 

za obzvláště důležité vzdělávání v oblasti duševního 

zdraví (viz například tento nápad). 

V řadě nápadů je dále rozvíjena souvislost mezi 

potravinami a zdravím, což vyvolává otázku 

zesílených kontrol kvality potravin (viz například tento 

nápad) nebo zákazu konkrétních výrobků, jako jsou 

umělé tuky obsahující transmastné kyseliny (viz 

nápad). Rovněž je zmíněna regulace zemědělských 

technik, které mají vliv na výživu a zdraví, jako je např. 

používání antibiotik v průmyslovém chovu (viz nápad). 

Zvláštní akce v Litvě byla věnována rozvoji udržitelné 

politiky EU v oblasti potravin a zúčastnilo se jí 

280 účastníků (viz akce). Tito účastníci zastávali 

názor, že je třeba, aby EU více investovala 

do ekologického zemědělství prostřednictvím zvláštní 

podpory pro zemědělce. Účastníci obecně zdůrazňují, 

že k provádění udržitelné zemědělské politiky je 

nezbytné zaujmout přístup zdola nahoru. Obdobné 

nápady jsou rovněž uvedeny v rámci tematické sekce 

Změna klimatu a životní prostředí. 

Několik občanů poukazuje na potřebu odrazovat 

od spotřeby tabáku na evropské úrovni zvyšováním 

jeho ceny a omezováním prodejních míst na lékárny 

(viz například tento nápad), zatímco jiní se zasazují 

o trvalejší boj proti drogám na úrovni EU (viz nápad). 

Mezi závislostmi, proti nimž by EU měla bojovat, je 

rovněž uveden alkohol (viz například tento nápad), 

přičemž jeden účastník navrhuje omezit prodej 

alkoholu i tabáku na specializované obchody (viz 

nápad). 

Několik přispěvatelů navrhuje zrušení sezónních 

změn času, jež by podle jejich názoru zlepšilo obecné 

zdraví a bezpečnost (viz například tento nápad). 

 

Výzkum v oblasti 
zdraví 

Výzkum v oblasti zdraví je průřezovým tématem, které 

přitahuje větší pozornost přispěvatelů a dotýká se 

několika oblastí. Bez ohledu na konkrétní otázku 

přispěvatelé obecně velmi podporují zvýšené 

investice do výzkumu, zejména pokud jde o zkoumání 

inovativních biomedicínských technologií. 

Řada přispěvatelů navrhuje různé nápady na rozvoj 

prosperujícího zdravotnického ekosystému v Evropě, 

který bude propagovat a podporovat inovace 

a výzkum v oblasti zdraví (viz například tento nápad). 

Návrhy mají různé podoby, jako je velmi populární 

návrh na podporu výzkumu patomechanismů 

myalgické encefalomyelitidy v rámci programu 

Horizont Evropa (viz nápad) nebo výzva k podpoře 

výzkumu neurodegenerativních onemocnění (viz 

nápad). 
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Pokud jde o institucionální organizaci výzkumu 

na úrovni EU, někteří přispěvatelé navrhují 

transparentní systém pobídek k duševnímu vlastnictví 

(viz nápad) nebo vytvoření centralizovaného 

Evropského zdravotnického výzkumného ústavu, 

který by koordinoval výzkum v oblasti zdraví mezi 

vnitrostátními výzkumnými ústavy a investoval 

do farmaceutického výzkumu (viz nápad). Mezi další 

nápady patří vytvoření evropské laboratoře pro 

infekční nemoci (viz nápad). Jeden občan zdůrazňuje, 

že je nezbytné, aby se národní výzkumné instituty 

propojily a aby se též posílilo postavení Evropy, pokud 

jde o nákup, výrobu a dodávky ochranných oděvů 

a léčiv (viz nápad). V dalším návrhu se uvádí, že je 

třeba, aby Evropa spojila síly s univerzitami v oblasti 

výzkumu s cílem vyvinout nové antibiotikum proti 

superrezistentním bakteriím (viz například tento 

nápad). Doporučuje se rovněž zvýšit povědomí 

o používání a zneužívání antibiotik (viz nápad). 

Někteří občané rovněž požadují zavedení zákona, 

který by farmaceutickým společnostem, které 

distribuují vakcíny, uložil povinnost zveřejňovat úplné 

údaje z klinických hodnocení těchto očkovacích látek 

s cílem usnadnit hodnocení jejich bezpečnosti 

a účinnosti (viz nápad). 

Mezi problémy, které brání výzkumu v účinném studiu 

nemocí, které jsou častěji rozšířeny u žen, jsou 

uvedeny genderové předsudky. Jeden účastník 

naléhavě vyzývá EU, aby nalezla nápravu nedostatku 

údajů o ženách ve výzkumu (viz nápad). 

Někteří přispěvatelé vyzývají k vypracování akčního 

plánu pro přechod k vědě nevyužívající zvířata (viz 

nápad). Tento nápad je velmi podporovaný i v rámci 

tematické sekce Jiné nápady. 

 

Prevence je vždy 
lepší než léčba 

Pokud jde o kategorii zdravého životního stylu, je 

prevence považována za oblast, v níž EU může 

a měla by účinně jednat. 

Několik nápadů, které občané předložili, se týká 

zvyšování povědomí o duševním zdraví a jeho 

důsledcích, jako je vyhoření, stres, deprese a úzkost, 

a vyzývá k vypracování evropského plánu pro řešení 

této otázky (viz například tento nápad), zejména 

s ohledem na dopad pandemie COVID-19 (viz 

například tento nápad). Tato otázka je považována 

za zvláště naléhavou mezi mladými lidmi, což vede 

k výzvám k vytvoření evropské platformy mládeže pro 

duševní zdraví (viz nápad) a k větším investicím 

do výzkumu (viz nápad) a do mediálních kampaní 

zaměřených na povědomí o duševním zdraví (viz 

nápad). 

Dalším z naléhavých problémů je podle přispěvatelů 

vliv znečištění ovzduší na zdraví občanů (viz nápad), 

jakož i potřeba řešit hlukovou zátěž stanovením 

přísných úrovní povolených emisí hluku u pneumatik 

automobilů (viz nápad). Mezi příspěvky se rovněž 

objevila výzva ke snížení expozice látkám vzbuzujícím 

mimořádné obavy, včetně per- a polyfluorovaných 

alkylových sloučenin (PFAS) (viz nápad). 

V souladu s prevencí se v jednom nápadu uvádějí 

výhody epigenetických technologií na podporu 

nového ekologického humanismu posílením úlohy 

životního prostředí a potravin pro ochranu zdraví 

jednotlivců a komunity (viz nápad). 

Na akcích byl rovněž zdůrazněn význam prevence 

a zdravotních prohlídek (viz akce). 

Jeden účastník zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 

evropský akční plán týkající se kardiovaskulárních 

onemocnění (viz nápad). 

Zdravé stárnutí 
a boj proti stárnutí 

Někteří účastníci diskutují o nápadech týkajících se 

zdravého stárnutí a boje proti stárnutí z mnoha 

hledisek. 

S ohledem na stárnutí populace v Evropě občané 

zdůrazňují, že je důležité udržet si dobré zdraví i ve 

vyšším věku. Za tímto účelem je zdůrazněna potřeba 

kvalitních pečovatelských služeb pro seniory (viz 

nápad). Jedním z velmi podporovaných 

a komentovaných nápadů je podpora výzkumu 

a technologií zdravé dlouhověkosti na základě 

vědeckých poznatků, jako jsou omlazovací terapie 

a klinická hodnocení. Za klíčové se považuje rovněž 

provádění účinných právních, rozpočtových, 

regulačních a institucionálních závazků s cílem zvýšit 

v EU střední délku života prožitého ve zdraví (viz 
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nápad). V dalším příspěvku je tento nápad dále 

rozvinut a autor příspěvku navrhuje využít kryoterapii 

jakožto příležitost k oddálení péče do doby, než bude 

nalezena léčba, a to zmrazením nemocných pacientů, 

kteří se nacházejí v terminálním stadiu života (viz 

nápad). 

Boj proti stárnutí je rovněž prosazován s cílem 

podpořit hospodářský růst vzhledem k poklesu počtu 

obyvatel v produktivním věku (viz nápad). 

Jeden občan poukazuje na potenciál venkovských 

oblastí jakožto center inovací pro strategie zdravého 

stárnutí, neboť v těchto „problematických oblastech“ 

často žijí právě starší občané, přičemž kvalita 

zdravotní péče zde není tak vysoká, jako např. 

v městských oblastech, a proto je třeba hledat 

inovativní řešení (viz nápad). Řešením, které navrhuje 

jiný přispěvatel, je koncept asistovaného 

vícegeneračního života (viz nápad). 

Na akci v Litvě se na otázku věku nahlíželo ze 

zajímavé perspektivy, přičemž se účastníci snažili 

pochopit různé vnímání a postoje mladých a starších 

lidí ke zdravotním problémům (viz akce). Dvěma 

hlavními výstupy z této akce byl na jedné straně 

význam informačních kampaní a celoživotního učení 

o otázkách zdraví a na straně druhé klíčová úloha 

rodin a vzájemné podpory při řešení zdravotních 

problémů. 

 

Léčebné přístupy 

Účastníci platforem se někdy liší ve svých názorech 

na nejlepší léčebné přístupy. I když je diskuse 

o léčebných přístupech obvykle omezena na několik 

účastníků, některé otázky mají tendenci oslovit širší 

publikum. Tak je tomu i v případě terminální léčby. 

Přispěvatel vyzývá k rozsáhlejšímu shromažďování 

údajů o rozhodnutích na konci života a k uznání 

životní vůle v celé Evropské unii (viz nápad). 

Jeden z nápadů věnovaných tématu terminální péče 

se zaměřuje na zlepšení paliativní léčby 

onkologických pacientů (viz nápad). 

Kromě podpory právních předpisů týkajících se 

ukončení života je dalším společně diskutovaným 

tématem dekriminalizace měkkých drog pro lékařské 

účely. Několik občanů konkrétně požaduje, aby bylo 

pro léčebné a terapeutické účely dekriminalizováno 

konopí (viz nápad a nápad). 

Na platformě se rovněž široce diskutuje o možnosti 

začlenit do medicíny, např. do fytoterapie, homeopatie 

atd., přírodní léčivé přípravky jako doplněk 

alopatických léčivých přípravků (viz například tento 

nápad). Je zde rovněž vyjádřena potřeba přijmout 

holističtější přístupy k medicíně (viz například tento 

nápad). V tomto ohledu přispěvatelé rovněž uvádějí, 

že i nemedikamentózní způsoby léčby mohou 

prokazatelně prospívat zdraví a zvyšovat 

soběstačnost pacientů (viz například tento nápad). 

Další účastníci zdůrazňují význam výkonu lékařské 

praxe založené na důkazech a zajištění přístupu 

k vědeckým informacím s cílem bojovat proti falešným 

zprávám v oblasti zdraví (viz například tento nápad). 

Reakce 
na pandemii 
COVID-19 

Pandemie bezpochyby vyvolala zájem a obavy 

o zdraví. Toto téma je zmiňováno v mnoha nápadech 

zveřejněných na platformě. Nedostatek zdrojů 

v oblasti zdravotní péče, ať už se jedná o lidské zdroje 

v nemocnicích, roušky nebo očkovací látky, vyvolal 

veřejnou diskusi o nutnosti strategické autonomie EU 

v oblasti zdravotní péče. Další velmi populární nápad 

se týká autonomie při výrobě základních léčivých 

přípravků (viz nápad). 

Účastníci široce diskutují o dopadech pandemie 

COVID-19, přičemž se celkově domnívají, že 

vzhledem k šíření mylných představ a falešných zpráv 

během pandemie je třeba obnovit důvěru ve vědu 

a fakta, jakož i důvěru ve zdravotní systém a politiku. 

Při diskusi o opatřeních souvisejících s pandemií 

COVID-19 se autoři příspěvků na platformě shodují, 

že veškerá opatření týkající se COVID-19 v EU by 

měla být prováděna způsobem založeným 

na důkazech, aby bylo možné dosáhnout co 

nejrealističtější analýzy nákladů a přínosů (viz nápad). 

Jeden účastník zejména varuje před zanedbáváním 

nebo odkládáním péče o pacienty s jinými 

onemocněními a chorobami v souvislosti s přeměnou 

zdravotnických zařízení s cílem zohlednit pacienty 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/102631
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218131
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243512
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/217
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694


 

© Kantar Public 2022 38 

s onemocněním COVID-19 (viz nápad). V souladu 

s tím se občané zasazují o navýšení kapacit 

zdravotnického personálu (viz například tento nápad). 

Další nápady zdůrazňují potřebu vypracovat inkluzivní 

strategie pro řešení budoucích pandemií na úrovni 

EU, které budou chránit práva osob se zdravotním 

postižením (viz nápad). Jedním z předložených 

návrhů je provést výzkum dopadu opatření přijatých 

v souvislosti s pandemií COVID-19 na obyvatele 

a zaměstnance domovů pro seniory v jednotlivých 

zemích EU, aby bylo možné získat informace z první 

ruky o tom, jak starší lidé tato opatření vnímali (viz 

nápad). Kromě toho jeden občan požaduje prošetření 

vedlejších škod a skrytých dopadů pandemie (viz 

nápad). 

Několik účastníků dále vyzývá k posílení podpory 

duševního zdraví při řešení sociálních 

a ekonomických důsledků pandemie, zejména mezi 

mladými lidmi (viz například tento nápad a tento 

nápad). Tohoto tématu se také týká řada akcí, 

například otázka budoucnosti veřejného zdraví 

v Evropě po koronavirové krizi (viz akce). 

Diskuse o vakcinačním programu ukazují 

na protichůdné názory, které sahají od názoru, že 

očkování by mělo být povinné pro všechny (viz 

například tento nápad), až po návrh, aby se občané 

mohli svobodně rozhodnout (viz například tento 

nápad). Další autor příspěvku zastává názor, že 

vakcíny by neměly být pro mladé lidi povinné a že by 

je EU neměla „vydírat“ tím, že jim výměnou 

za očkování umožní „snadnější“ cestování, a dále 

uvádí, že pokud jsou vyžadovány testy PCR, měly by 

být poskytovány zdarma (viz nápad). Navrhuje se 

rovněž, aby členské státy EU souhlasily s uznáním 

příslušných norem WHO a vnitrostátních průkazů 

osvědčujících úroveň protilátek (nebo 

očkování/přeočkování) (viz nápad). Rovněž se široce 

diskutuje o digitálním očkovacím pasu, přičemž proti 

sobě stojí názory těch, kteří vyzývají k jeho zrušení 

(viz například tento nápad), neboť se obávají, že 

vzniknou dvě kategorie občanů (viz nápad), a kteří 

prosazují, že Evropa by měla obhajovat právo 

nenechat se očkovat (viz nápad), a názory těch, kteří 

tento zdravotní pas podporují a rovněž podporují 

povinné očkování, které považují za součást 

společného úsilí v boji proti viru a nezbytný 

předpoklad pro zajištění životaschopnosti systémů 

zdravotní péče (viz například tento nápad). Jeden 

příspěvek se zabývá postupy týkajícími se nákupů 

očkovacích látek na úrovni EU a vyzývá k větší míře 

informovanosti a transparentnosti, pokud jde 

o smlouvy s farmaceutickými společnostmi (viz 

nápad). 

Několik občanů požaduje větší solidaritu a vytvoření 

globálního partnerství a financování boje proti 

nemocem a jejich celosvětového vymýcení 

a navrhuje, aby Evropa byla světovým lídrem v boji 

proti pandemiím, nádorovým onemocněním 

a kardiovaskulárním chorobám a jejich překonání (viz 

nápad). Jeden občan navrhuje, aby Evropská komise 

ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací 

prosazovala mezinárodní dohodu, která by umožnila 

celosvětovou výrobu a distribuci léčivých přípravků 

v souvislosti s pandemií (viz nápad), a v dalším 

příspěvku se zdůrazňuje potřeba očkování na celém 

světě, aby se zabránilo vzniku nových kmenů (viz 

nápad). Přispěvatelé zároveň navrhují, aby byla přijata 

opatření na ochranu patentů obchodních společností, 

a dále podotýkají, že by Evropská komise mohla v této 

souvislosti hrát významnou úlohu zprostředkovatele 

a vyslance (viz nápad). 

Zdravotní péče 
v digitální éře 

Přispěvatelé na platformě podrobně diskutují 

o přínosu technologií ke zdravotní péči včetně 

negativních dopadů digitalizace na lidské zdraví, které 

představují v mnoha případech temnou stránku 

digitální revoluce. 

Skupina občanů v příspěvcích diskutovala 

o příležitostech a zdravotních hrozbách souvisejících 

s rostoucí digitalizací v posledních desetiletích. 

V několika příspěvcích autoři vnímají digitalizaci, 

kompatibilitu a integraci evropských systémů 

elektronického zdravotnictví jako možné řešení, jak 

poskytnout občanům interoperabilní zdravotní 

záznamy v celé EU (viz například tento nápad). 

Účastníci obecně zdůrazňují využívání umělé 

inteligence a klíčovou úlohu dat (viz například tento 

nápad). Někteří přispěvatelé jsou však opatrní 

a zdůrazňují zranitelnost těchto citlivých údajů 

a potřebu omezit velikost souborů údajů o zdravotní 

péči na vnitrostátní i celoevropské úrovni (viz nápad). 

Například jeden občan vyzývá k zákazu vnitrostátních 

genomových databází z důvodu vysokého rizika 

porušování práv na soukromí (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
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Na jiném místě se častěji diskutuje o digitální 

závislosti a navrhuje se vypracovat akční plán EU proti 

digitální závislosti (viz nápad), přičemž někteří 

přispěvatelé navrhují, aby byly ve školách zavedeny 

odborné kurzy, jakož i informační kampaně pro 

dospělé s cílem omezit digitální interakci. Byla rovněž 

projednávána otázka digitální závislosti a závislosti 

na videohrách (viz akce), přičemž byly předloženy 

nápady, jako jsou online svépomocná rozhraní. Další 

nápad navrhuje upřednostnit financování výzkumu 

v oblasti fyzické aktivity a v souvislosti s elektronickým 

zdravotnictvím poukazuje na digitální řešení, která 

pomáhají občanům zůstat fyzicky aktivní a bojovat 

proti neaktivitě, která je příčinou celé řady chronických 

onemocnění (viz nápad). 

 

 

Onkologická péče 

Dalším tématem, které je na platformě často 

zmiňováno, zejména v souvislosti s prevencí, ale také 

s jejími sociálními a psychologickými důsledky, je 

téma rakoviny (viz například tento nápad). I v tomto 

případě účastníci navrhují sdružovat zdroje pro boj 

proti rakovině v celé EU (viz například tento nápad). 

Přispěvatelé zdůrazňují potřebu soustředěného úsilí 

v oblasti včasné diagnostiky, jako je screening, 

a žádají EU o podporu (viz například tento nápad 

a tento nápad). 

V souvislosti s prevencí rakoviny se v jednom nápadu 

navrhuje zákaz solárií, aby se zabránilo riziku vzniku 

rakoviny kůže (viz nápad), zatímco další přispěvatel 

zdůrazňuje význam prevence rakoviny ve 

venkovských oblastech, kam se kampaně zaměřené 

na prevenci rakoviny zřídkakdy dostanou (viz nápad). 

Někteří účastníci zdůrazňují překážku genderových 

stereotypů a stigmatizace při prosazování zdravého 

životního stylu a preventivních postupů u mužů. 

Chtějí, aby EU vypracovala cílené osvětové kampaně, 

zejména o prevenci rakoviny prostaty (viz nápad). 

 

Zdravotničtí 
pracovníci 

Na téma pracovních podmínek ve zdravotnictví 

upozornili účastníci nejen v souvislosti se zdravím, ale 

také s migrací a genderem (viz např. kapitola 

Migrace). Účastníci zdůraznili přínos žen pracujících 

ve zdravotnictví a potřebu podporovat je 

prostřednictvím investic do programů týkajících se 

vedení lidí a dalšího růstu (viz nápad). 

Nápady týkající se zdravotnických pracovníků 

poukazují na špatné pracovní podmínky v tomto 

odvětví (viz například tento nápad) a obecně požadují 

zlepšení platů a pracovních podmínek (viz nápad). 

Pandemie rovněž přispěla ke zdůraznění klíčového 

společenského přínosu zdravotnických pracovníků, 

což někdy vedlo k širší diskusi o povaze stávajících 

systémů zdravotní péče a úloze soukromých subjektů 

v tomto odvětví, včetně dopadu privatizace 

na pracovní podmínky (viz nápad). 

Podle jednoho nápadu by vhodným oceněním úsilí 

a vlivu dobrovolníků během pandemie COVID-19 byl 

Evropský rok dobrovolníků (viz nápad). 

 

Sexuální 
a reprodukční zdraví 

V rámci nápadů a akcí se diskutuje o výzvě k zajištění 

přístupu k cenově dostupné a přístupné antikoncepci 

pro všechny ženy (viz akce). V některých nápadech se 

navrhuje, aby byly ve veřejných prostorách zdarma 

k dispozici dámské hygienické potřeby s cílem bojovat 

proti tzv. „menstruační chudobě“ (viz například tento 

nápad). V jiných příspěvcích se navrhuje snížení nebo 

zrušení daní na ženské zdravotnické výrobky, jako 

jsou hygienické vložky (viz nápad). Kromě toho se 

zdůrazňuje potřeba dalšího výzkumu v oblasti 

reprodukčního zdraví žen a vývoje méně invazivních 

antikoncepčních přípravků pro ženy a muže (viz 

nápad), jakož i zajištění dostupnosti nouzové 

antikoncepce v každé zemi bez předpisu. 

Na platformě se rovněž vyskytují názory proti právu 

na umělé přerušení těhotenství (viz nápad). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
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Přispěvatelé se zabývají potřebou podpory sexuální 

výchovy buď prostřednictvím celoevropského 

přístupu, kampaní v oblasti sexuálního zdraví, nebo 

podporou nevládních institucí, které jsou v tomto 

ohledu aktivní (viz například tento nápad). 

Na akci v Berlíně se diskutovalo o budoucích 

perspektivách, ale zejména o etických otázkách 

souvisejících s oplodněním in vitro (viz akce). 

V jednom příspěvku se navrhuje zřídit kliniky v oblasti 

sexuálního zdraví sponzorované a propagované EU 

(viz nápad), zatímco další návrh zdůrazňuje význam 

boje proti HIV (viz nápad)

http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
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Obrázek 51 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Zdraví“ – část 1 
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Obrázek 62 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Zdraví“ – část 2 
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K tematické sekci Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa bylo do 20. února 2022 

vloženo celkem 1 867 nápadů, 2 037 komentářů 

a 573 akcí. Přispěvatelé zdůrazňují, že je důležité, aby 

byla EU inkluzivnější a sociálně spravedlivější, 

zejména s ohledem na pandemii COVID-19, 

a poukazují na několik souvisejících výzev, které 

vnímají, jako je nedostatečná podpora mladých 

Evropanů a nedostatečná spolupráce mezi členskými 

státy. Jedním z nejčastěji navrhovaných mechanismů 

pro zajištění inkluzivnější a sociálně spravedlivější 

Evropy je zabezpečení nepodmíněného základního 

příjmu v celé EU. Kromě toho přispěvatelé předkládají 

různé návrhy na podporu hospodářského růstu v EU 

zavedením hospodářských politik, dalším 

prohloubením jednotného evropského trhu, 

zaměřením se na inovace a prosazováním 

a podporou malých a středních podniků 

a strategických odvětví. Přispěvatelé se navíc 

domnívají, že ekologická a digitální transformace 

nabízí příležitosti ke zvyšování kvalifikace evropských 

pracovníků a k přizpůsobení se měnícímu se trhu 

práce, aby bylo evropské hospodářství 

konkurenceschopné a soběstačnější. Jednotlivé 

nápady lze seskupit podle těchto témat: 

 Inkluzivnější, sociálně spravedlivá Evropa 

 Hospodářské oživení 

 Inovace – podpora růstu 

 Sociální ochrana a sociální zabezpečení 

 Zdanění pro spravedlivou ekonomiku 

4. Silnější ekonomika, 
sociální spravedlnost 
a pracovní místa  
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 Další posílení jednotného evropského trhu 

 Stimulace tvorby pracovních míst 

 Kritika stávajícího ekonomického modelu 

 Práva a ochrana spotřebitelů 

 

Akce 
Bylo uspořádáno několik participativních akcí, aby 
občané mohli vyjádřit své názory na EU a své 
obavy o budoucnost. Například v Itálii se 
na workshopu pro mládež o budoucnosti Evropy 
nashromáždila řada nápadů a návrhů týkajících se 
zajištění odpovídajících pracovních podmínek, 
vytváření kvalitních pracovních míst a návrhů 
na boj proti všem formám diskriminace, chudoby 
a sociálního vyloučení (viz akce). Podobně se 
na vnitrostátní akci CoFE v Portugalsku diskutovalo 
o tom, jak vytvořit soudržnější a sociálnější Evropu 
prostřednictvím „hlubokých změn“ (viz akce). 
Konference „Bulharské hlasy pro Evropu“ se 
zabývala otázkami, jimž odvětví cestovního ruchu 
čelí, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na evropské 
úrovni (viz akce). Bylo uspořádáno několik akcí, 
jako např. interaktivní workshop o udržitelném 
cestovním ruchu a ochraně a zhodnocení místního 
kulturního dědictví (viz například tato akce). 

Skupina odborníků z řad občanské společnosti se 
zapojila do diskuse o hospodářské spolupráci 
a možnostech vytvoření klastrů s cílem zkrátit cestu 
mezi globálními hodnotovými řetězci, výrobou 
a použitím (viz akce). 

Evropská síť proti chudobě uspořádala akci, na níž 
se diskutovalo o stanovisku této sítě, v němž bylo 
nastíněno sedm klíčových priorit s cílem zajistit, aby 
EU hrála významnou úlohu při řešení základních 
příčin chudoby a nerovnosti, přičemž mimo jiné 
vyzvala k tomu, aby se vytvoření sociálnější Evropy 
stalo ústředním bodem veškeré politiky EU a aby 
byla zajištěna větší ochrana lidských práv a rovnosti 
(viz akce). 

Na studentském workshopu v Polsku se 
diskutovalo o proveditelnosti minimální mzdy 
na úrovni EU. Studenti předložili řadu návrhů 
od poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče 
v celé EU až po přeshraniční spolupráci vedle 
zavedení minimální mzdy v některých profesích (viz 
akce). Na akci v Dánsku se rovněž diskutovalo 
o tom, zda by EU měla stanovit minimální mzdu (viz 
akce). 

Uskutečnil se přeshraniční hackathon o pracovní 
mobilitě, přeshraniční spolupráci, soudržnosti 
a odolnosti, zejména s ohledem na pandemii 
COVID-19 (viz akce). Další hackathon se konal 
v Lucembursku a zúčastnili se jej mladí 

podnikatelé, kteří diskutovali o své vizi budoucnosti, 
přičemž mezi klíčová sdělení patřily investice 
do digitalizace a digitálních dovedností, podnikání 
žen, podpora udržitelného rozvoje a podpora 
společností, které mají pozitivní dopad na naše 
společnosti (viz akce). 

Inkluzivnější, 
sociálně spravedlivá 
Evropa 

V rámci této tematické sekce se nejvíce nápadů týkalo 

úsilí o vybudování inkluzivní a sociálně spravedlivé 

ekonomiky v Evropě. Toto téma se zabývá cílem 

posílení sociální soudržnosti jakožto prostředku 

k dosažení silné ekonomiky (viz nápad). Velká část 

nápadů v rámci tohoto tématu obecně vyžaduje 

rozšíření evropského pilíře sociálních práv (viz 

například tento velice populární nápad) a jednotný 

přístup EU k sociálnímu zabezpečení, od rodičovství 

a rodiny až po právo na dostupné bydlení 

a důchodové politiky (viz například tato akce). Další 

přispěvatelé diskutují o evropském pilíři sociálních 

práv jako o kompasu pro dosažení sociální Evropy 

a vyzývají ke stanovení minimálního cíle v oblasti 

zaměstnanosti, snižování chudoby a vzdělávání 

a dovedností (viz nápad). Na druhé straně někteří 

přispěvatelé tvrdí, že pracovní právo, sociální 

zabezpečení a důchodové systémy by měly zůstat 

v pravomoci každého členského státu (viz nápad). 

Několik přispěvatelů na platformě požaduje sociálně 

spravedlivější Evropu, které by bylo možné dosáhnout 

například vytvořením indexu měření sociální rovnosti 

(viz například tento nápad). 

Jedním z častěji diskutovaných podtémat v rámci 

tohoto tématu je potřeba vypracovat politiky 

na institucionální úrovni s cílem dosáhnout genderové 

rovnosti, jakož i na úrovni kulturní a vzdělávací (viz 

například tento nápad). Jedním z návrhů je stanovit 

genderové kvóty pro výkonné pozice ve firmách (viz 

nápad). Konkrétně existují nápady navrhující politiky 

rovných příležitostí, které se týkají rozhodnutí 

o rodičovské dovolené (viz nápad) a rovných 

pracovních příležitostí (viz nápad). V souladu s tím se 

jedna panelová diskuse zabývala výzvami, jimž čelí 

podnikatelky v podnikatelském prostředí, mzdovými 

nerovnostmi a možnostmi financování, a poukázala 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/126127
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/129394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/127316
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/107284
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/116756
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/116525
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/103819
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
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na příklady osvědčených postupů na místní 

a vnitrostátní úrovni (viz akce a akce). Byly rovněž 

zmíněny aspekty nejistoty zaměstnání žen během 

pandemie COVID-19 (viz nápad a nápad). 

Další nápady zahrnují například výzvu k prosazování 

genderové rovnosti v oblasti architektury a stavebního 

inženýrství (viz nápad). Jeden z nápadů 

zaznamenaných na platformě prosazuje přijetí 

směrnice o rovném zacházení s cílem zajistit rovné 

zacházení ve všech oblastech života (viz nápad). 

Související nápady se týkají opatření proti sexuálním 

útokům a domácímu násilí a vybízejí zejména 

k iniciativám na podporu obětí, například 

prostřednictvím aplikace (viz nápad). 

V rámci dalšího podtématu, v němž byla prosazována 

inkluzivnější Evropa, se velké množství přispěvatelů 

zabývá potřebou usnadnit začlenění osob se 

zdravotním postižením, například rozšířením platnosti 

vnitrostátních průkazů osob se zdravotním postižením 

v celé EU (viz nápad) a zlepšením přístupnosti 

turistických oblastí (viz nápad a akce). Objevuje se též 

podpora týkající se vytvoření sociální sítě pro osoby 

se zdravotním postižením (viz nápad). Některé 

nápady se navíc zaměřují na územní plánování 

a navrhují, aby byly veřejné prostory příznivé pro 

mezigenerační výměny, a to prostřednictvím parků, 

kulturních center atd. (viz například tento nápad). 

Jednalo se rovněž o jeden z několika nápadů 

předložených na španělské akci, jejímž cílem bylo 

vybízet občany, aby se podělili o své názory na to, jak 

by zlepšili své město, pokud by byli starostou (viz 

akce). 

V dalším nápadu se obdobně prosazují udržitelné 

urbanistické zásady, aby se města s dobrou kvalitou 

života stala ústředním prvkem odolného a sociálně 

spravedlivého evropského hospodářství, včetně 

podpory místních podniků a místních ekonomik, 

přístupu k veřejné dopravě, dobré kvality ovzduší atd. 

(viz nápad a nápad). 

Podporu si získala také potřeba pomoci lidem žijícím 

pod hranicí chudoby a potřeba snížit nerovnosti (viz 

například tento nápad). V několika nápadech se 

rovněž zdůrazňuje potřeba většího úsilí při řešení 

problému bezdomovectví (viz například tento nápad) 

a vypracování integračních strategií pro romské 

menšiny (viz akce a akce), přičemž se však objevují 

i některé skeptičtější názory (viz nápad). 

V několika nápadech se diskutuje o potřebě zavést 

právo odpojit se (viz například tento nápad a tento 

nápad). 

V dalším nápadu se prosazuje prodloužení platnosti 

modrých karet pro státní příslušníky třetích zemí po 

ukončení jejich prvního zaměstnání (viz nápad). 

 

Hospodářské oživení 

Jedním z témat, která zaznamenalo nejvíce 

příspěvků, je hospodářské oživení. Účastníci 

platformy se podělili o své názory na potřebu posílit 

vnitřní trh s cílem zvýšit jeho konkurenceschopnost 

a stimulovat inovace jako cestu k oživení (viz nápad). 

Současně s tím řada účastníků podporuje nápad 

týkající se obnovené sociální smlouvy pro Evropu se 

zaměřením na spravedlivé hospodářské oživení (viz 

nápad). V zájmu dosažení evropského sociálně 

tržního hospodářství navíc jeden občan podporuje 

posilování sociálního dialogu a kolektivního 

vyjednávání (viz nápad). 

Z části komentářů a nápadů na platformě vyplývá 

znepokojení nad rostoucím veřejným dluhem v EU 

(viz například tento nápad a tato akce): diskutuje se 

o úloze Evropské centrální banky (ECB), přičemž se 

mimo jiné vyzývá k přezkumu pravidel Paktu 

o stabilitě a růstu (viz nápad) či právních předpisů 

týkajících se nerovnováhy běžného účtu (viz například 

tento nápad), a obecněji se požaduje rozšíření 

a posílení mandátu ECB (viz nápad a nápad). 

Diskuse se soustředila především na plán EU 

na podporu oživení a přispěvatelé v ní zdůraznili 

výzvu v oblasti solidarity, která je sdílena mezi 

zeměmi EU, a také diskutovali o výzvách spojených 

s aktivací finančních prostředků (viz například tento 

nápad a tato akce). Přispěvatelé zároveň zdůrazňují, 

že při provádění plánů na podporu oživení je zapotřebí 

důslednosti, účinnosti a transparentnosti (viz 

například tento nápad). 

Přispěvatelé často předkládají nápady, které považují 

za zásadní z hlediska hospodářského oživení EU 

a které souvisejí s podporou místní spotřeby a výroby, 

přičemž motorem růstu mají být v takovém případě 

malé a střední podniky. Z tohoto důvodu občané 

zdůrazňují potřebu odstranit byrokratické překážky pro 
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podniky (viz například tento nápad a tato akce) 

a zjednodušit byrokratické postupy pro zahraniční 

začínající podniky (viz nápad). Účastníci rovněž 

navrhují, aby se fondy EU zaměřily také na malé 

a střední podniky (viz například tento nápad). 

V souladu s obecným trendem v rámci tohoto tématu 

existuje mnoho výzev ke zvýšení výroby zboží v rámci 

EU, namísto jeho dovozu (viz nápad a nápad). Jeden 

přispěvatel navrhuje uvádět původ výrobků 

prodávaných online s cílem podpořit větší místní 

spotřebu (viz nápad). 

V souvislosti se strategiemi oživení je jako základní 

hodnota zdůrazňována soudržnost ve spojení se 

sociálními právy online a řešením potřeb v oblasti 

zaměstnanosti mladých lidí (viz akce). Například 

investice do budoucích generací jsou rovněž 

prezentovány jako strategie pro oživení hospodářství 

po krizi COVID-19 (viz nápad). 

Ve stejném duchu přispěvatelé diskutují v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 o potřebě financování 

opatření pro připravenost na případné budoucí 

pandemie (viz například tento nápad). V souladu s tím 

se jeden nápad zabývá nedostatečným počtem 

zdravotnických pracovníků v Evropě (viz nápad). 

Kromě toho další přispěvatelé zdůrazňují význam 

přidělení veřejných prostředků na podporu drobných 

výrobců a obchodníků jako kompenzaci všech jejich 

ztrát způsobených uzavřením výroby během 

pandemie (viz nápad). 

Inovace – podpora 
růstu 

Velký počet příspěvků v rámci této tematické sekce 

poukázal na to, že inovace jsou základním přínosem 

pro evropské hospodářství. Přispěvatelé navrhují 

podpořit růst prostřednictvím investic do výzkumu, 

dovedností, znalostí a odborných kompetencí 

v oblasti špičkových technologií (umělá inteligence, 

blockchain, nanotechnologie, ukládání energie, maso 

vypěstované v laboratoři atd.). Některé nápady se 

zabývají posunem v konkurenci od minimalizace 

nákladů k maximalizaci znalostí, čímž se otevírají 

příležitosti pro evropskou znalostní ekonomiku, aby se 

prosadila (viz nápad a nápad). Kromě toho několik 

nápadů poukazuje na potřebu technologické 

nezávislosti, například rozvojem kapacity EU pro 

výrobu hardwaru a snížením její průmyslové 

a obchodní závislosti na vnějších zemích (viz 

například tento nápad). 

Nejčastěji se opakující nápady v rámci tohoto tématu 

se zabývají potřebou podporovat malé a střední 

podniky (viz například tento nápad) a stimulovat 

podnikání (viz nápad). Za jeden z motorů inovací je 

obecně považováno financování začínajících 

a malých a středních podniků (viz například tento 

nápad). V praxi přispěvatelé navrhují podporovat malé 

a střední podniky například prostřednictvím unijního 

fondu, který by malým a středním podnikům 

poskytoval startovní kapitál (viz nápad), nebo online 

obchodní platformy zaměřené na evropské malé 

a střední podniky (viz nápad). Další účastník poukázal 

na případ rozvoje Číny prostřednictvím kapilárních 

center inovací a růstu v kombinaci s příznivými 

správními a daňovými předpisy, které podpořily 

investice a vznik nových podniků. Tento účastník 

vyzývá k přehodnocení evropských politik s ohledem 

na tyto příklady (viz nápad). Kromě toho se v jednom 

nápadu navrhuje poskytnout výhodné zdanění 

začínajícím podnikům v odvětvích špičkových 

technologií (viz nápad). 

Ve značné části příspěvků se rovněž zdůrazňuje 

příležitost zřídit podniky v malých evropských 

vesnicích a příhraničních oblastech (viz například 

tento nápad a tato akce) a využít rovněž příležitosti 

k práci z domova (viz nápad). Několik nápadů hovoří 

ve prospěch decentralizace a posílení místní správy 

(viz nápad a akce), a to i s ohledem na snižování 

regionálních územních rozdílů a odliv mozků, kterým 

čelí mnoho regionů (viz akce). V podobném duchu se 

konala akce na téma, jak udržet mládež ve 

venkovských oblastech a menších městech. 

V podobné souvislosti se na několika akcích 

diskutovalo o možnostech zhodnocení místního 

rozvoje území s cílem podpořit udržitelný cestovní 

ruch (viz akce a akce). 

Za kriticky důležité jsou považovány investice 

do výzkumu a vzdělávání (viz nápad a akce), 

s podporou pro sdílení znalostí prostřednictvím 

otevřené sítě laboratoří nebo Evropské agentury pro 

infrastrukturu (viz nápad). Široce podporovaný nápad 

vyzývá EU, aby dostála svému slibu věnovat 3 % HDP 

na výzkum a inovace (viz nápad). Další návrh se 

zabývá určitým druhem Spotify pro vědu, přístupnou 

databází obsahující 3D tiskařské modely (viz nápad), 
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e-learningovými materiály a vzdělávacími programy 

shromažďujícími mezinárodní osvědčené postupy pro 

odborné vzdělávání (viz nápad). V souvislosti 

s výzkumem je jedním z návrhů usnadnění patentů 

prostřednictvím patentového fondu (viz nápad). 

Existují také výzvy ke zřízení Evropského vysokého 

úřadu pro zdraví, který by měl podporovat veřejný 

a soukromý výzkum v oblasti zdraví (viz nápad). 

V zájmu podpory inovací se navíc jeden občan 

vyslovuje pro podporu inovací prostřednictvím větší 

svobody normalizace s cílem snížit právní 

odpovědnost vůči inovativním přístupům nabízejícím 

alternativní řešení (viz nápad). Existuje řada návrhů 

na podporu výzkumu a inovací s cílem podnítit rozvoj 

klíčových základních technologií v Evropě (viz nápad). 

Z dalších nápadů vyplývá, že za nezbytný předpoklad 

pro inovace a růst je dále považována digitální 

ekonomika; diskutuje se o kryptoměnách (viz 

například tento nápad) a místních digitálních měnách, 

které by existovaly paralelně s eurem (viz například 

tento nápad). V souvislosti s kryptoměnami se 

přispěvatelé domnívají, že kvůli ochraně občanů je 

zapotřebí regulace (viz například tento nápad). 

O inovacích a růstu se diskutuje rovněž v souvislosti 

s životním prostředím a změnou klimatu 

a ekologickou transformací (viz nápad). Nápady 

týkající se cílů klimatické neutrality a vedoucí úlohy, 

kterou by EU mohla hrát při vytváření (globální) zelené 

ekonomiky a v investicích do ní, se jako takové 

vyskytují v celé platformě (viz například tento nápad). 

Jeden občan například navrhuje doplnit ekologickou 

transformaci sledováním cílů plánu průmyslové 

politiky prostřednictvím kvantitativních ukazatelů pro 

monitorování evropské průmyslové strategie 

v globálním srovnání (viz nápad). Jeden účastník 

navíc vyzdvihuje příležitost využít umělou inteligenci 

ke zlepšení energetické účinnosti podniků (viz nápad). 

Několik nápadů se věnuje praktickému zavádění 

zelené ekonomiky, například pokud jde o investice 

do ekologického zemědělství a iniciativy „od 

zemědělce ke spotřebiteli“ (viz nápad). Další účastník 

navrhuje dosáhnout ekologičtější ekonomiky 

a zároveň řešit otázku potravinového zabezpečení 

pomocí inteligentních zemědělských technologií (viz 

nápad). 

Jeden občan nicméně vysvětluje, že provádění Zelené 

dohody by mělo zajistit, aby nová opatření neměla 

na občany EU nepříznivý dopad (viz nápad). 

Z obchodního hlediska se v několika nápadech 

diskutuje o opatřeních, která povzbuzují a podporují 

podniky při dosahování ekologické transformace (viz 

akce), například stanovením jasných a závazných cílů 

pro konkrétní odvětví (viz nápad), a zároveň brání 

podnikům v přijímání strategií „lakování na zeleno“ 

(viz nápad). 

Další návrhy se týkají posílení leteckého 

a kosmického průmyslu jako způsobu, jak podpořit 

inovativní technologie, například navýšením 

finančních prostředků pro ESA (viz nápad a nápad). 

Sociální ochrana 
a sociální 

zabezpečení 

Nejčastěji se opakující podtéma, kde má několik 

nápadů velmi silnou podporu a velké množství 

komentářů, se týká nepodmíněného základního 

příjmu, který má zajistit, aby se mohl každý člověk 

podílet na životě společnosti (viz nápad a nápad). 

Vedle nepodmíněného základního příjmu se 

opakovaně požaduje přijetí opatření, která by řešila 

nezaměstnanost (mladých lidí), jako jsou programy 

zvyšování kvalifikace (viz například tento nápad) 

a zavedení evropského fondu pro případ ztráty 

zaměstnání (viz nápad). Otázkou nezaměstnanosti 

mladých lidí se zabývají i další témata. 

Podobně se v souvislosti s tímto podtématem zabývá 

část nápadů příjmovými nerovnostmi uvnitř EU; 

navrhována jsou omezení platových rozdílů v rámci 

téhož podniku (viz například tento nápad), a obecně 

vyzývá, aby se přijala další opatření na boj proti 

chudobě v Evropě a k jejímu předcházení (viz 

například tento nápad). Jeden účastník připomíná, že 

financování sociálních dávek musí být založeno 

na silné hospodářské základně (viz nápad). 

S ohledem na stárnutí obyvatelstva někteří účastníci 

zdůrazňují, že je zapotřebí zabývat se dlouhodobou 

zdravotní péčí s cílem zajistit bezpečnost a důstojnost 

starších osob (viz nápad), jakož i řešit sociální izolaci 

ve stáří (viz nápad). Chtějí podporovat mezigenerační 

solidaritu, aby se zabránilo tomu, že starší generace 

budou opomíjeny (viz nápad). Jeden účastník rovněž 

vyzývá k odstranění digitální propasti mezi staršími 
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lidmi, aby se zajistilo, že budou disponovat 

dovednostmi potřebnými pro vyřizování formalit 

veřejné správy a že budou mít přístup k sociálním 

a zdravotnickým zdrojům, obecným informacím 

a kulturním aktivitám (viz nápad). 

V souvislosti s tím mnoho přispěvatelů diskutuje 

o potřebě koordinovaných důchodových politik 

a důchodů ve všech členských státech EU (viz 

například tento nápad) s návrhy na vytvoření 

jednotného důchodového systému pro mobilní občany 

(viz například tento nápad). Účastníci rovněž navrhují 

důchodové reformy (viz například tento nápad). 

Další soubor nápadů se zabývá problémem dětské 

chudoby a chudoby starších osob (viz například tento 

nápad). Důchodkyně jsou více ohrožené chudobou, 

neboť obvykle zastávají úlohu pečovatelek a tyto roky 

práce nejsou v jejich důchodech uznávány (viz 

nápad). 

Dalším podtématem týkajícím se sociálního 

zabezpečení, kterému se přispěvatelé věnují, je právo 

na přístupné a cenově dostupné bydlení (viz příklad 

nápadu). Jeden účastník rovněž požaduje stimuly 

k boji proti současnému demografickému poklesu 

prostřednictvím daňového opatření ke zmírnění 

finanční zátěže pro mladé rodiny s nízkými příjmy (viz 

nápad). Jiní obecně požadují, aby EU a její členské 

státy vzaly v úvahu demografickou transformaci (viz 

například tento nápad) s návrhy na zřízení orgánu 

za tímto účelem (viz nápad). 

V neposlední řadě platforma obsahuje skupinu 

několika nápadů, které se týkají spíše 

administrativních postupů, například zavedení 

digitalizovaného (společného unijního) průkazu 

sociálního zabezpečení a přenositelná sociální práva 

pro mobilní Evropany, o čemž se diskutovalo rovněž 

v rámci jiných témat na platformě (viz například tento 

nápad). Jeden přispěvatel v téže souvislosti prosazuje 

demokratické digitální euro a univerzální základní 

dividendu, které by mohly být financovány z výnosů, 

které ECB získá z dluhopisů a akcií díky jejím 

operacím na volném trhu, prostřednictvím digitálních 

licencí nebo přímých investic (viz nápad). 

 

Zdanění pro 
spravedlivou 
ekonomiku 

Mezi jedno z významných témat patří řešení 

sociálních, ekonomických a environmentálních 

problémů prostřednictvím fiskálních pravidel. 

V převážném počtu nápadů se prosazuje větší daňová 

spravedlnost, spravedlivé zdanění a boj proti 

daňovým podvodům. Návrhy zahrnují zavedení 

opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem či 

zavedení daně z finančních transakcí (viz nápad). 

Velké množství účastníků předkládá nápady 

na zamezení „sociálnímu dumpingu“, a to 

harmonizací fiskálních pravidel a minimálních mezd 

ve všech členských státech (viz například tento nápad 

a tento nápad). Jeden z nápadů, který na platformě 

získal velké množství komentářů a podpory, se týká 

zavedení celosvětové nebo unijní minimální daně 

namířené proti využívání daňových rájů (viz nápad) 

a navrhuje se také podpora evropské konvergence 

v oblasti přímého zdanění (viz nápad). V dalším 

nápadu se navrhuje, aby byla revidována metodika 

pro seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové 

oblasti (viz nápad). Mnohé příspěvky nastolují otázku, 

jak účinně zdanit velké technologické společnosti 

a digitální korporace (viz například tento nápad a tato 

akce). 

V podstatné části nápadů se přispěvatelé vyjadřují ve 

prospěch daňové harmonizace a vytvoření fiskální 

unie s cílem zajistit lepší rozdělení bohatství mezi 

evropské společnosti (viz například tento nápad). 

V tomto ohledu je na digitální platformě zdůrazňována 

celá škála možných daňových opatření pro inkluzivní 

a spravedlivou ekonomiku (viz například tento nápad). 

Aktuálně jsou diskutována následující daňová témata. 

Za prvé to jsou daňová opatření na podporu 

spravedlivé soutěže mezi podniky, jako je společný 

systém daně z přidané hodnoty (DPH) pro 

elektronický obchod, nebo požadavek, aby 

společnosti platily DPH pouze ve svých domovských 

zemích (viz nápad). Za druhé je zmiňováno zdanění 

související se životním prostředím a změnou klimatu; 

mimo jiné zaznívá volání po unijním mechanismu 

uhlíkového vyrovnání na hranicích (viz například tento 

nápad) nebo dani na podporu udržitelnosti (viz 

například tento nápad). Společné daně, jako je 

zdanění uhlíkové stopy, jsou rovněž vnímány jako 
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způsob, jak překlenout nerovnosti mezi zeměmi EU 

a zlepšit fungování jednotného trhu (viz nápad). V této 

souvislosti se konala akce, v jejímž rámci se 

poukázalo na potřebu reformy rozpočtových pravidel 

EU platných v členských státech s cílem zajistit 

udržitelné oživení po skončení pandemie COVID-19 

a zajistit veřejné investice potřebné pro ekologickou 

a digitální transformaci (viz akce). 

Za třetí, požadavek, aby bylo spotřební zboží zdaněno 

na základě podmínek výroby (práce, suroviny, mzdy) 

s cílem podpořit spravedlivý obchod spíše než volný 

obchod (viz například tento nápad). Poslední skupina 

daňových opatření se týká různých oblastí, včetně 

zdanění na podporu genderové rovnosti; zaznívá 

výzva k uplatňování nulové nebo snížené sazby DPH 

na dámské hygienické potřeby (viz nápad). 

 
Další posílení 
jednotného 
evropského trhu 

Řada příspěvků se týká potřeby dále posílit jednotný 

evropský trh a zaměřit se na hospodářské politiky 

vzhledem k tomu, že zaměření Komise se stále více 

přesouvá do jiných oblastí politiky (viz například tento 

nápad a tato akce). Mnoho účastníků vnímá jednotný 

trh EU se zbožím, službami, kapitálem a lidmi jako 

cennější výhodu EU (viz například tento nápad). 

Některé příspěvky zdůrazňují hodnotu a význam 

propojení místních ekosystémů v celé Evropě, jejichž 

prostřednictvím se rozvinuly různé formy odborných 

znalostí a know-how (viz nápad). 

V mnoha příspěvcích se rovněž poukazuje na to, že 

výrazný nárůst nákladů na kontejnerovou přepravu by 

měla EU využít jako příležitost pro přesunutí 

nadnárodních továren, jako je např. výroba mikročipů, 

které se dříve přemístily do asijských zemí kvůli 

nižším výrobním nákladům, zpět do EU (viz nápad 

a nápad). Jeden občan navrhuje, aby byla v rámci 

evropské politiky podnikání rozvíjena hospodářská 

politika, která by do EU přilákala globální společnosti 

s jednotným zdaněním v celé EU (viz nápad). 

Celkově se v nápadech opakuje, že členské státy by 

měly zlepšit prosazování stávajícího acquis 

v hospodářské oblasti a vyhnout se protekcionismu, 

aby se jednotný trh stal atraktivnějším 

a konkurenceschopnějším (viz například tento nápad). 

V dalších nápadech se prosazuje posílení funkcí ECB 

(viz například tento nápad), omezení lobbistických 

zájmů v EU (viz například tento nápad) a posílení 

přeshraniční propojenosti. Objevují se také nápady 

týkající se zlepšení spojení s venkovskými oblastmi 

(viz nápad). 

Společné daně, jako je zdanění uhlíkové stopy, 

a společná měna, jsou považovány za způsob, jak 

překlenout nerovnosti mezi zeměmi EU a zlepšit 

fungování jednotného trhu (viz nápad). V tomto ohledu 

se konala akce, v jejímž rámci se poukázalo 

na potřebu reformy rozpočtových pravidel EU platných 

v členských státech s cílem zajistit udržitelné oživení 

po skončení pandemie COVID-19 a zajistit veřejné 

investice potřebné pro ekologickou a digitální 

transformaci (viz akce). 

Jeden účastník znovu opakuje, že pravidla vnitřního 

trhu by měla být harmonizována, aby se zlepšilo 

fungování přeshraničního obchodu. Kromě toho by 

měly být na základě testu dopadů na malé a střední 

podniky posouzeny vyhlídky na růst a rozšiřování 

malých a středních podniků, aby se zajistilo, že právní 

předpisy budou odpovídat skutečným potřebám 

podnikatelů a občanů (viz nápad). 

V několika nápadech se klade důraz na cestovní ruch 

jako strategické odvětví pro růst evropského 

hospodářství (viz nápad). 

V neposlední řadě se opakovaně objevuje nápad, že 

by bylo ekonomicky výhodné přijmout esperanto jako 

evropský jazyk (viz nápad). 

Stimulace tvorby 
pracovních míst 

Při diskusi o tom, jak stimulovat tvorbu pracovních 

míst, přispěvatelé identifikují řadu problematik, 

od potřeby zvyšovat kvalifikaci pracovníků až po 

přizpůsobení se měnícímu se trhu práce a nutnost 

řešit nezaměstnanost mladých lidí a přizpůsobit se 

podmínkám způsobeným pandemií COVID-19. 

Přispěvatelé poukazují na význam podpory mladých 

lidí, zejména pokud jde o přístup na trh práce (viz 

například tato akce). Nejdůležitější problematikou 
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v rámci tohoto tématu je nezaměstnanost mladých lidí 

(viz například tento nápad), se zvláštním důrazem 

na příspěvky týkající se mladých lidí, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (viz nápad). Účastníci zdůrazňují, že 

mnohá nástupní pracovní místa jsou pro začínající 

uchazeče o zaměstnání nedostupná, neboť 

paradoxně vyžadují pracovní zkušenosti (viz nápad). 

V jednom nápadu se navrhuje začlenit některé „tvrdé 

dovednosti“ do učebních osnov s cílem posílit 

dovednosti zaměřené na práci (viz nápad). Rovněž je 

kladen důraz na rozvoj kariéry, přičemž se objevuje 

volání po programech a opatřeních, které by usnadnily 

přístup na trh práce v EU, po stážích napříč členskými 

státy a po online platformě pracovních míst (viz 

například tento nápad). Například projekt Upskilling 

Pathways (Cesty prohlubování dovedností) usiluje 

o to, aby se příležitosti pro odbornou přípravu a učení 

staly ústředním prvkem evropského sociálního trhu 

(viz nápad). 

Podobně se na platformě objevují návrhy týkající se 

přizpůsobení akademických kvalifikací trhu práce, což 

by zase zlepšilo zaměstnatelnost studentů (viz 

nápad). V zájmu řešení nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků a obecněji nedostatku dovedností 

potřebných pro digitalizaci trhu práce (viz nápad) 

jeden účastník navrhuje usnadnit uznávání odborné 

přípravy získané v zahraničí (viz nápad). V další 

skupině nápadů souvisejících s tématem inovací se 

vyzývá k vytváření pracovních míst v souladu 

s ekologickou a digitální transformací (viz například 

tento nápad). 

Na druhé straně účastníci rovněž zdůrazňují, že je 

třeba poskytnout více příležitostí k profesnímu rozvoji 

v technických oblastech, kde je zapotřebí více 

praktických dovedností (viz nápad). Několik účastníků 

zdůrazňuje nedostatek odborné přípravy 

a postsekundárního vzdělávání, a tudíž neschopnost 

podniků najít kvalifikované zaměstnance (viz nápad). 

Jeden z účastníků například požaduje, aby byly 

podporovány řemeslné profese jako prostředek ke 

znovuobjevení základních hodnot pro mladé 

generace, a nikoli pouze pracovní místa v odvětví 

informačních technologií (viz nápad). 

Zvýšení mobility pracovníků v EU je rovněž 

považováno za ekonomicky výhodné (viz nápad). 

V tomto ohledu se však rovněž diskutuje o tom, že 

v některých zemích dochází k odlivu mozků (viz akce). 

Jeden účastník na platformě prosazoval, aby se 

vytvářela důstojná pracovní místa na základě 

meritokracie (viz nápad). 

Pokud jde o pracovní podmínky, účastníci se zasazují 

o podporu práce z domova a pružnou pracovní dobu 

s cílem omezit dobu, kterou zaměstnanci potřebují 

na dojíždění do práce, jakož i fixní náklady 

zaměstnavatelů na kancelářskou infrastrukturu (viz 

nápad), sladit čas věnovaný rodině, snížit vylidňování 

venkova (viz nápad) a snížit škodlivé emise 

prostřednictvím omezení dopravy (viz nápad). Mezi 

další nápady patří zavedení kratšího pracovního týdne 

(viz například tento nápad), zákaz neplacených stáží, 

povinné práce přesčas a nejistých pracovních smluv 

(viz například tento nápadu) nebo investice 

do infrastruktury péče o děti za účelem sladění 

soukromého a pracovního života. 

V neposlední řadě byla idea zrušení letního času 

rozšířena o diskuse přispěvatelů na téma 

ekonomických a sociálních výhod zrušení letního času 

(viz například tento nápad). 

Kritika stávajícího 
ekonomického 
modelu 

Mnoho nápadů v rámci tohoto tématu má stejný cíl, 

a sice snížit nerovnosti v ekonomikách EU (viz 

například tento nápad). To je spolu s úsilím o zvýšení 

společenské rovnováhy prostřednictvím posílené 

meziregionální spolupráce považováno za zásadní 

(viz nápad). 

V několika nápadech se prosazuje zavedení nařízení 

o diverzifikaci zdrojů dodávek surovin a zpracovaného 

zboží pro evropský průmysl s cílem podpořit model 

„evropského kapitalismu“ (viz nápad a nápad). 

V několika příspěvcích se rovněž zdůrazňuje, že je 

důležité zvážit hospodářský model nad rámec HDP, 

aby bylo dosaženo inkluzivního a spravedlivého 

evropského blahobytu (viz například tento nápad, tato 

akce a tato akce), s ukazateli pro měření koncepcí 

růstu nad rámec HDP (viz akce). Podobně jeden 

občan tvrdí, že v rámci regulačního rámce jednotného 

trhu by se měly zavést větší pobídky pro podniky, aby 

se angažovaly ve společnosti a v otázkách životního 

prostředí (viz nápad a akce). V jednom nápadu se 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
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zároveň vymezuje potřeba přizpůsobit měnovou 

politiku koncepcím „ekologická taxonomie“ a „sociální 

taxonomie“ (viz nápad). Organizace třetího sektoru se 

zasazují o to, aby část balíčku NextGenerationEU byla 

vynaložena na sociální zabezpečení a územní 

soudržnost (viz nápad). 

V jednom nápadu se navrhuje informovat o tom, jaký 

dopad mají různé dopravní návyky na uhlíkovou 

stopu, s cílem zvýšit povědomí a povzbudit občany, 

aby si zvolili nejméně znečišťující druhy dopravy (viz 

nápad a akce). Podobně jiný účastník navrhuje zavést 

systém uhlíkových kreditních karet pro lety 

uskutečňované v EU s cílem regulovat a omezovat 

leteckou dopravu (viz nápad). 

V rámci tohoto tématu se o stávajícím evropském 

ekonomickém systému diskutuje spíše 

z ideologického hlediska. Přispěvatelé na jedné 

straně navrhují stavět na kapitalismu a volném trhu, 

avšak s větší vnitřní konkurencí, menší regulační 

zátěží, méně dotacemi a nadměrnými sazbami daně 

(viz například tento nápad). Skupina přispěvatelů 

požaduje, aby se ekonomika stala liberálnější. Mezi 

jejich návrhy patří zejména snížení byrokracie, 

odejmutí výsad politikům a zaměstnancům EU (viz 

například tento nápad), snížení daní pro nižší 

a střední třídy, podpora podnikání a rozvoj malých 

a středních podniků, které následně poskytují 

pracovní příležitosti (viz například tento nápad). 

Jak bylo uvedeno výše, jiní účastníci naopak usilují 

o hospodářství více zaměřené na člověka 

a zdůrazňují vnímané nedostatky stávajícího 

hospodářského modelu, jako je nedostatečná 

transparentnost pracovních podmínek a původu zboží 

v rámci výrobních řetězců (viz například tento nápad). 

V rámci této diskuse se jeden nápad zaměřuje 

na teorii nerůstu jako způsobu obnovení rovnováhy 

mezi lidmi a přírodou v situaci nekontrolovaného růstu 

(viz nápad). Jiný účastník navrhuje použít jako 

referenci model koblihového hospodářství (viz nápad). 

Několik přispěvatelů podporuje iniciativy oběhového 

hospodářství (viz nápad a nápad). Další nápady 

týkající se oběhového hospodářství jsou uvedeny 

v rámci tematické sekce Změna klimatu a životní 

prostředí. 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
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Obrázek 73 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost  

a pracovní místa“ – část 1 
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Obrázek 84 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost  

a pracovní místa“ – část 2 
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Nápady uvedené v tematické sekci EU ve světě 

zahrnují široké spektrum témat souvisejících se 

zahraniční a bezpečnostní politikou, a to od obchodu 

přes uplatňování řady jiných aspektů měkké síly až po 

obranu. Obecně mezi přispěvateli nejčastěji rezonují 

témata, v jejichž souvislosti se volá po výraznější 

přítomnosti EU na mezinárodní politické scéně – 

v politice sousedství i v rámci vztahů například 

s africkými, tichomořskými nebo latinskoamerickými 

zeměmi. Autoři příspěvků na platformě se domnívají, 

že by EU měla být při uplatňování měkké i tvrdé síly 

důraznější. Od spuštění platformy bylo v této 

tematické sekci vytvořeno celkem 3 361 příspěvků, 

z toho 1 222 nápadů, 1 696 komentářů a 443 akcí. 

Jednotlivé nápady lze seskupit podle těchto témat: 

 

 

 

 Obecné cíle zahraniční politiky EU 

 Obranné a ozbrojené síly 

 Rozhodování 

 Politika sousedství a vztahy s dalšími zeměmi 

 Rozšíření 

 Obchodní politika 

 

 

 

 

 

 

 

5. EU ve světě 
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Akce 
Obecným tématem diskusí na řadě akcí 

pořádaných v rámci Konference o budoucnosti 

Evropy byla budoucnost EU ve světě. V Polsku byla 

uspořádána vnitrostátní diskuse o úloze EU 

v oblasti zahraničních věcí, na níž se sešli zástupci 

z různých sociálních prostředí (viz akce), a na další 

akci podobného formátu pořádané v Německu se 

konkrétně diskutovalo o otázkách souvisejících se 

společnou evropskou obranou a s vytvořením 

společné evropské armády (viz akce). 

Na několika akcích se hovořilo o budoucím 

rozšíření Evropské unie. Otázka, zda by EU měla 

v budoucím rozšiřování pokračovat, je však i nadále 

předmětem diskuse. Podpora rozšíření o západní 

Balkán zazněla zejména na akcích pořádaných 

v Maďarsku (viz například tato akce). Na akci 

organizované ve Slovinsku byly však patrné 

výraznější názorové rozdíly a řečníci se zaměřovali 

na důvody toho, proč se proces rozšíření 

v posledním desetiletí zpomalil (viz akce). 

Některé geopolitické události z poslední doby 

vyvolaly značnou pozornost veřejnosti a počet akcí, 

na kterých se o těchto tématech diskutuje, se v celé 

Unii se zvýšil. Jde například o odchod USA 

z Afghánistánu (viz akce), ale také o roli Evropské 

unie v rámci současné geopolitické mapy, pro niž je 

charakteristická rivalita mezi Čínou a USA (viz 

akce). Po prezidentských volbách v USA se na řadě 

akcí diskutovalo o stavu americké politiky 

a o současných vztazích mezi EU a USA (viz 

například tato akce). 

Během akcí byly i nadále důležitým tématem 

diskusí napjaté vztahy s Ruskem a politická situace 

ve východoevropských zemích. Ukrajinská 

nevládní organizace Centrum pro občanské 

svobody (viz akce) zorganizovala online iniciativu 

vyjadřující solidaritu s běloruskými studenty. 

Smyslem další online akce bylo pochopit nárůst 

autoritářství a protievropského přístupu ve 

východní a jihovýchodní Evropě, a to optikou 

odborníků, kteří v těchto regionech žijí (viz akce). 

Na akci v Haagu bylo během politického dialogu 

projednáno téma celosvětového obchodu 

a infrastruktury (viz akce). Účastníci si konkrétně 

vyměnili názory na iniciativu Evropské komise 

s názvem „Global Gateway“, jež představuje plán 

na posílení globálních vazeb v digitálním odvětví, 

energetice a dopravě. Podle účastníků by tento 

plán neměl být podporován pouze jako reakce 

na čínskou iniciativu „Jedno pásmo, jedna cesta“. 

Kromě rozboru možných nedostatků tohoto plánu 

a způsobů, jak se jim vyhnout, účastníci rovněž 

poukázali na jeho potenciál při snižování uhlíkové 

stopy celosvětového obchodu. 

Obecné cíle 
zahraniční politiky 
EU 

V mnoha příspěvcích v tematické sekci EU ve světě 

byl vyjádřen požadavek, aby EU posílila svou úlohu 

globálního hráče, přispívala ke globálnímu 

multilateralismu a bránila demokracii a využila své 

měkké síly proti vzestupu autoritářství po celém světě 

(viz například tento nápad). Mnoho z těchto nápadů 

usiluje o větší jednotnost EU při řešení globálních 

výzev, jako je porušování lidských práv a změna 

klimatu (viz například tento nápad). 

Diskuse o úloze EU ve světě byly obzvláště 

poznamenány afghánskou a ukrajinskou krizí. 

Přispěvatelé zdůraznili význam geopolitických změn 

vyvolaných rostoucím ústupem Spojených států ze 

zahraničních záležitostí a konfliktů. Mnozí 

přispěvatelé považují návrat Talibánu k moci 

za neúspěch Západu a za znamení, že je načase, aby 

EU převzala v zahraničněpolitických otázkách vlastní 

iniciativu, a to nezávisle na strategickém spojenectví 

s USA (viz například tento nápad). Tato opakující se 

výzva k přijetí jednotného přístupu k zahraniční 

politice byla tématem několika akcí (viz například tato 

akce). V souvislosti se závažnou krizí na ukrajinsko-

ruských hranicích je EU vyzývána k tomu, aby 

Ukrajině pomohla (viz například tento nápad) a aby 

proti vojenským hrozbám ze strany Ruska vystupovala 

jednotně. Cílem je neopakovat chyby z minulosti, kdy 

při řešení vojenských krizí ponechala názorově 

rozpolcená EU příliš mnoho prostoru zahraničním 

mocnostem, zejména USA (viz například tento 

nápad). V souvislosti s úlohou USA vyjadřují někteří 

přispěvatelé nedůvěru vůči hlavnímu spojenci EU, a to 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/82237
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/107683
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/90587
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99364
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99958?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/81448
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/101938
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/133618
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
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bez ohledu na jejich názor na ukrajinskou krizi (viz 

nápad). 

Autoři příspěvků se domnívají, že v kontextu 

rostoucích obav souvisejících s klimatickou krizí, 

posunů v ekonomické a geopolitické mocenské 

rovnováze, zásadních změn ohrožujících 

multilateralismus a globálního boje proti COVID-19 se 

úloha EU mění (viz například tato akce a tento nápad). 

Několik přispěvatelů je tudíž toho názoru, že by EU 

měla být při uplatňování měkké i tvrdé síly důraznější 

(viz například tento nápad nebo tento nápad). 

Pokud jde o obranu lidských práv, jedním z nejvíce 

podporovaných nápadů v této tematické sekci je 

návrh, aby společná zahraniční a bezpečnostní 

politika zajišťovala bezpečnost Evropanů a zároveň 

prosazovala demokracii, lidská práva, právní stát 

a ochranu životního prostředí ve svém sousedství i po 

celém světě (viz nápad). Dalším nápadem je návrh 

posílit ochranu lidských práv v doložkách dohod 

o zahraničním obchodu podepsaných EU (viz nápad). 

Mnoho nápadů podporuje „feministickou“ zahraniční 

politiku EU, a to jak v tom smyslu, že by EU měla 

důrazně bránit práva žen na celém světě (viz 

například tento nápad), tak prostřednictvím přístupu 

založeného na pozitivním míru a ohleduplnosti vůči 

jednotlivým kulturám (viz nápad). 

Přispěvatelé proto vyzývají k užší spolupráci mezi 

členskými státy a k nutnosti ukončit hospodářskou 

soutěž mezi členskými státy na mezinárodní úrovni 

(viz nápad). S tím souvisí také výzvy k vytvoření 

společného evropského systému vývozu zbraní, který 

by prostřednictvím přísných pravidel zajišťoval, že 

zbraně označené jako „vyrobeno v EU“ nebudou 

sloužit k podněcování konfliktů ve světě ani 

k porušování lidských práv (viz nápad). 

Většina nápadů vyzývá k jednotnější a integrovanější 

EU, čímž se posílí úloha EU jako globální mocnosti 

v oblasti práva a spravedlnosti, která je otevřena 

interakci s různými mnohostrannými institucemi, a to 

jak na globální, tak na regionální úrovni (viz například 

tento nápad a tento nápad), avšak v rámci jiných 

nápadů se vyjadřuje přání, aby se EU zaměřila 

na svou úlohu ekonomického hráče, jak bylo původně 

zamýšleno. V této souvislosti přispěvatelé uvádějí, že 

by EU na sebe neměla brát úlohu geopolitického 

hráče, nýbrž by si měla udržovat svou prvořadou 

funkci spočívající ve společném ekonomickém trhu. 

Účastníci mají za to, že jelikož EU není svrchovaným 

státem, nemůže zastávat politickou úlohu jako 

globální hráč (viz například tento nápad). 

Obranné 
a ozbrojené síly 

Opakujícím se podtématem, o němž se velmi 

diskutovalo, je potřeba posílit tvrdou sílu EU (viz 

například tato akce), a to jak navýšením rozpočtu EU 

na obranu (viz nápad), tak posílením evropského 

obranného průmyslu, aby bylo dosaženo strategické 

autonomie (viz například tento nápad). Přispěvatelé 

rovněž volají po vytvoření společné evropské armády 

(viz například tento nápad), což je nápad, jenž v této 

tematické sekci získal největší podporu, nebo po 

integraci ozbrojených sil členských států na úrovni EU 

(viz například tento nápad). Někteří přispěvatelé 

oceňují stávající iniciativy, jejichž snahou je vytvoření 

společné evropské vojenské politiky, jako je například 

Strategický kompas pro bezpečnost a obranu EU. 

Jeden přispěvatel zejména požaduje, aby byla 

věnována větší pozornost sociálnímu rozměru armády 

(tj. pracovním podmínkám v rámci ozbrojených sil, viz 

nápad). Někteří přispěvatelé jsou však vůči nápadu 

vytvořit společnou evropskou armádu skeptičtější, 

nebo tento nápad dokonce zcela zavrhují. Jeden 

z přispěvatelů požaduje, aby se nápad vytvořit 

evropskou armádu dále nerozvíjel a aby se vojenské 

investice jednotlivých zemí směrovaly do NATO (viz 

nápad). 

Přispěvatelé rovněž navrhují vytvořit specializovanější 

síly nebo instituce na úrovni EU, jako je evropská 

národní garda, která by byla nasazena v mimořádných 

situacích, například po přírodních katastrofách (viz 

například tento nápad). Další účastníci rovněž chtějí 

vytvořit evropskou zpravodajskou službu (viz 

například tento nápad). Někteří přispěvatelé dále 

navrhují zřídit Evropskou vojenskou akademii (viz 

například tento nápad). V souvislosti s vojenským 

vzděláváním jeden účastník rovněž navrhuje zavést 

základní vojenský výcvik pro evropskou mládež (viz 

nápad). Někteří přispěvatelé pociťují úpadek aliance 

mezi EU a USA, což rovněž zahrnuje intenzivnější 

spolupráci a koordinaci v oblasti zahraniční politiky 

mezi členskými státy EU (viz například tento nápad). 
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Rozhodování 

Rozhodovací proces EU je často vnímán 

jako pomalý a poměrně neúčinný, pokud 

jde o přijímání rychlých opatření v reakci 

na bezprostřední výzvy. K překonání tohoto problému 

nabízejí účastníci řadu nápadů, jejichž cílem je 

reforma rozhodovacího procesu EU. 

Autoři příspěvků považují za zásadní, aby EU 

vystupovala na mezinárodní politické scéně jako 

jeden stabilní a jednotný subjekt, a udržela si tak svou 

roli a dále ji posilovala. V zájmu dosažení tohoto cíle 

poukazuje několik příspěvků na potřebu společné 

zahraniční politiky (viz nápad). Výzva k tomu, aby EU 

posílila svou schopnost hrát roli v zahraniční 

a bezpečnostní politice, byla rovněž tématem finské 

veřejné konzultace konané v rámci Evropského fóra, 

během níž se debatovalo o současné a budoucí úloze 

Finska v Evropě a EU (viz akce). 

Mnoho příspěvků vyžaduje, aby se pravidlo 

jednomyslnosti přehodnotilo. Jeden názorový proud 

poukazuje na skutečnost, že současný stav založený 

na pravidle jednomyslnosti umožňuje, aby společnou 

zahraniční politiku blokoval jediný členský stát (viz 

například tento nápad a tato akce). To je považováno 

za problematické, neboť to EU brání, aby měla ve 

světě věrohodný, stabilní a silný hlas. Proto by podle 

uvedeného nápadu měla EU přejít k systému 

hlasování „absolutní“ většinou. Jeden z nejvíce 

podporovaných nápadů u tohoto tématu podrobně 

popisuje systém hlasování potřebný k tomu, aby byla 

EU schopná uskutečňovat reálná opatření a měla 

skutečnou a věrohodnou zahraniční politiku: 

hlasování absolutní většinou pro členské státy 

a současně podpora prostou většinou poslanců 

Evropského parlamentu (viz nápad). Podobně jako 

v diskusích v tematické sekci Evropská demokracie je 

jako alternativa k současnému pravidlu 

jednomyslnosti zmiňováno hlasování kvalifikovanou 

většinou (viz například tento nápad). 

Poslední podtéma se týká pravomocí Evropského 

parlamentu. Někteří přispěvatelé mají za to, že ačkoli 

Evropský parlament podporuje myšlenku společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) od jejího 

vzniku a usiluje o její další rozšiřování, při tvorbě 

zahraniční politiky EU má sám stále jen okrajovou 

úlohu. Proto se domnívají, že je zásadní, aby bylo 

Evropskému parlamentu v oblasti zahraniční politiky 

svěřeno více pravomocí (viz například tento nápad). 

Politika sousedství 
a vztahy s dalšími 
zeměmi 

Jedním z podtémat v rámci shromážděných nápadů je 

diplomatické zastoupení EU. Autoři příspěvků obecně 

volají po tom, aby orgány EU viditelněji zastupovaly 

a hájily jejich zájmy ve světě (viz například tento 

nápad). V této souvislosti proto navrhují, aby byla 

velvyslanectví členských států EU nahrazena vždy 

jediným velvyslanectvím EU, které by reprezentovalo 

a sdružovalo všechny členské státy EU. Podle 

jednoho účastníka by toho mohlo být dosaženo 

reformou stávající Evropské služby pro vnější činnost 

(ESVČ, viz nápad). To by rovněž mohlo znamenat 

jediné členství jakožto EU v jakékoli mezinárodní 

instituci typu NATO (viz například tento nápad) nebo 

jedno společné a stálé zastoupení v Radě 

bezpečnosti OSN (viz například tento nápad). Mezi 

další nápady patří vytvoření společného cestovního 

pasu EU pro všechny evropské občany (viz například 

tento nápad) a systematické používání evropské 

vlajky a evropské hymny v mezinárodním kontextu 

(viz například tento nápad). 

Akce v Polsku a s ní související nápad (viz akce 

a nápad) znovu poukázaly na hospodářský význam 

obchodních vztahů mezi Spojeným královstvím a EU 

jak pro Polsko, tak pro celou EU, a to i po brexitu. 

Příspěvky k tomuto tématu se týkají zejména 

politických vztahů EU s Ruskem a Čínou (viz příklad 

tato akce). Přispěvatelé upozorňují na potřebu 

od základu přehodnotit zahraniční politiku EU a zavést 

důraznější přístup v souladu s tím, co bylo 

diskutováno v předchozích tématech. Jeden účastník 

například tvrdí, že by EU měla zvýšit svou námořní 

přítomnost v indicko-tichomořské oblasti (viz nápad). 

Jiní autoři příspěvků na platformě však debatují o tom, 

že ve vztahu k Číně by EU měla nejenom rozvíjet 

jednotnější a tvrdší postoj ve svých diplomatických 

vztazích vzhledem k vysoce rozdílným systémům 

hodnot, ale měla by také vypracovat strategii týkající 

se zahraničních investic s cílem postavit se čínskému 

vlivu ve světě, a zejména v rozvojových zemích (viz 

nápad). 

Pokud jde o vztahy s Ruskem a zeměmi východní 

Evropy, někteří účastníci diskuse zaměřené na vztahy 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/169727
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/112927
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/253575
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197836
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750


 

© Kantar Public 2022 58 

mezi Německem a pobaltskými státy mimo jiné vyzvali 

EU, aby podpořila opozici v Bělorusku (viz akce). 

Jeden účastník si přeje, aby se EU více podílela 

na řešení politického napětí, ať už v sousedních 

státech, jako je Černá Hora, Bosna a Hercegovina 

a Kosovo, nebo dokonce ve svých vlastních členských 

státech, jako je Kypr (viz nápad). V této souvislosti 

daný účastník rovněž vyjádřil znepokojení nad 

vztahem mezi EU a Tureckem a mezi EU a Srbskem. 

Přispěvatelé také vybízejí EU k tomu, aby hrála 

vedoucí úlohu v mírovém procesu mezi Izraelem 

a Palestinou (viz například tento nápad). 

Z hlediska vztahů EU s mimoevropskými zeměmi, 

především africkými zeměmi, se přispěvatelé 

domnívají, že by mělo dojít k posílení partnerství 

a přenastavení obchodních vztahů s Afrikou (viz 

například tato akce). Další občané vyzývají k silnějším 

dvoustranným partnerstvím mezi jednotlivými 

členskými státy a africkými zeměmi, mimo jiné s cílem 

řešit migrační otázky. Těmito nápady se podrobněji 

zabývá kapitola věnovaná migraci. Existují i výzvy 

k tomu, aby se neuchovávalo ekonomické a politické 

dědictví dřívějších koloniálních systémů (viz nápad). 

V souvislosti se vztahy s africkým kontinentem jeden 

účastník rovněž naléhavě vyzývá EU, aby plně uznala 

Somaliland jako svrchovanou zemi (viz nápad). 

Někteří přispěvatelé požadují silnější partnerství mezi 

EU a dalšími regionálními mnohostrannými 

organizacemi, mezi něž patří Africká unie, Mercosur 

a ASEAN (viz například tento nápad). 

 

Rozšíření 

Opakujícím se tématem je rozšíření EU. Nápady 

týkající se dalšího rozšíření EU, zejména na západní 

Balkán, se těší podpory u poměrně vysokého počtu 

účastníků. Jeden z nejvíce podporovaných nápadů 

v této tematické sekci vyzývá k dalšímu rozšíření EU 

a začlenění partnerů ze západního Balkánu s cílem 

zajistit mír a stabilitu v tomto regionu (viz nápad). Byly 

uspořádány různé akce, na nichž se diskutovalo 

o otázkách souvisejících s rozšířením EU a se 

západním Balkánem (viz například tato akce). 

Na jedné akci pro mládež, která se konala v Německu, 

požadovali mladí účastníci větší zapojení EU 

na západním Balkáně, mimo jiné i jako hráče v oblasti 

bezpečnosti (viz akce). Jasný postoj podporující 

rozšíření byl přijat na konferenci v Maďarsku (viz 

akce), jíž se zúčastnilo mnoho politiků 

a akademických pracovníků, kteří zdůraznili, že 

rozšíření o západní Balkán je pro budoucnost 

Evropské unie velmi důležité. Řada příspěvků se 

zaměřuje na geopolitický aspekt rozšíření EU (viz 

například tento nápad), zatímco jiné zdůrazňují, že 

vyhlídky na přistoupení k EU jsou hybnou silou 

hospodářských reforem a posilování právního státu 

v zemích, které o členství v EU usilují (viz například 

tento nápad). V souvislosti s požadavky, aby se EU 

rozšířila o země západního Balkánu, se vyzývá 

k plnému uznání Kosova (viz například tento nápad). 

Nápad rozšířit EU o Kosovo však vyvolává řadu 

připomínek, jejichž autoři vyjadřují proti takovému 

vývoji z různých důvodů důrazný nesouhlas. Další 

účastník požaduje pro obyvatele Kosova bezvízový 

vstup do EU (viz nápad). 

Někteří účastníci, přestože jich bylo podstatně méně 

než účastníků, kteří rozšíření podporují, se vyjádřili 

proti dalšímu rozšiřování EU a zdůraznili, že je třeba 

upřednostňovat otázky uvnitř stávající Unie (viz 

například tento nápad). Jeden přispěvatel žádá EU, 

aby přestala považovat Turecko za kandidátskou zemi 

(viz nápad). 

Jedna respondentka obecně kritizuje 

nejednoznačnost, kterou EU ve své politice rozšíření 

projevuje (viz nápad). Domnívá se, že to 

v kandidátských zemích vyvolává frustraci 

a nestabilitu a že EU musí svůj postoj k rozšíření 

jednou provždy vyjasnit. 

 

Obchodní politika 

O nápadech týkajících se obchodních 

a hospodářských vztahů diskutují účastníci méně. 

Téma posílení obchodních vztahů a dohod mezi EU 

a dalšími zeměmi světa je však často zmiňováno 

v souvislosti s nápady, jež vyžadují silnější a aktivní 

EU na celosvětové úrovni. 
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Část příspěvků k tematické sekci EU ve světě 

požaduje posílení obchodní politiky a reformu 

obchodních dohod v souladu s hodnotami EU, ať už 

s ohledem na dodržování lidských práv nebo 

na soulad se standardy v oblasti životního prostředí 

(viz například tento nápad). Širokou podporu získal 

nápad vyzývající k reformě obchodní a investiční 

politiky EU a k oživení globálního multilateralismu, 

jehož základem by byla tvorba důstojných pracovních 

míst a ochrana základních a lidských práv, včetně 

práv pracovníků a odborových organizací (viz 

například tento nápad). Na workshopu, jenž probíhal 

v německém jazyce, diskutovali účastníci o obchodní 

politice EU a jejích důsledcích v zemích třetího světa, 

zejména v souvislosti s odvětvími, pro něž jsou 

charakteristické špatné pracovní podmínky, dětská 

práce a negativními dopady na životní prostředí, jako 

je například textilní průmysl (viz akce). 

Zdravotní a klimatická krize poukázala podle 

některých přispěvatelů na limity vysoce globalizované 

a vzájemně provázané evropské ekonomiky. 

Nedostatek roušek během zdravotní krize, problémy 

s globálními dodavatelskými řetězci po pandemii 

a dopad celosvětového obchodu na životní prostředí 

byly impulsem pro výzvy k reindustrializaci a zvýšení 

místní produkce (viz nápad). V této souvislosti mnoho 

přispěvatelů vyzývá k větší koordinaci mezi členskými 

státy EU, pokud jde o řízení rizik dodavatelských 

řetězců (viz například tento nápad). Jiný účastník 

navrhuje zřízení specializované instituce, která by 

předjímala a řešila nedostatek strategických zdrojů. 

Tato instituce by mohla mít podobu jakési evropské 

observatoře (viz nápad). 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427
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Obrázek 95 – Myšlenková mapa k tematické sekci „EU ve světě“ – část 1 
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Obrázek 106 – Myšlenková mapa k tematické sekci „EU ve světě“ – část 2 
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Do tematické sekce Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost bylo od spuštění digitální platformy 

přidáno celkem 4 818 příspěvků (1 528 nápadů, 

2 711 komentářů a 579 akcí). Přispěvatelé prezentují 

nápady týkající se různých práv a svobod nebo 

rovnosti a diskutují o pojetí evropských hodnot jako 

o hlavní zásadě. Vzhledem k rozmanitosti stanovisek 

na platformě vyzývají jiní přispěvatelé k respektování 

konzervativnějších názorů. Další rozsáhlé téma 

v rámci této sekce se zabývá potřebou prosazovat 

a bránit právní stát v souvislosti s tím, co je 

označováno za „nebezpečí vzestupu neliberálních 

demokracií“ uvnitř EU nerespektujících hodnoty EU 

a směřujících k autokratickým režimům. Tyto 

problémy jsou považovány za hrozbu. Příspěvky 

zahrnují tato témata: 

 

 Práva a svobody 

 Inkluzivní společnost 

 Ochrana právního státu 

 Bezpečnost 

 Hodnoty EU 

 Lobbování a korupce 

 

 

 

 

 

6. Hodnoty a práva, 
právní stát, bezpečnost 
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Akce 
Na mnoha akcích se v souvislosti s tematickou 
sekcí Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
obecně diskutovalo o budoucnosti Evropy, 
například během otevřeného online dialogu 
v Rumunsku (viz akce) nebo na workshopu 
v Normandii na téma Evropa a mír: vyjádřete svůj 
názor! (viz akce). 

Během meziregionálního dialogu se diskutovalo 
o hodnotách EU, a to se zaměřením na výzvy 
spojené s jejich udržením ve všech členských 
státech a význam těchto hodnot pro budoucnost 
evropských demokracií (viz akce). Rovněž byly 
řešeny otázky týkající se právního státu (viz 
například tato akce) a lidských práv s ohledem 
na rovné příležitosti pro různé sociální skupiny či 
zákaz diskriminace (viz akce). Jedna akce, která 
měla podobu karnevalu (viz akce), poukázala 
na zachování rozmanitosti kulturního dědictví 
členských států EU. 

Zástupci různých náboženských organizací se 
rovněž zabývali tématem náboženství a víry 
v Evropě (viz akce), a to jednak na interaktivním 
workshopu a jednak během mezinárodní vědecké 
konference zaměřené na ochranu náboženské 
svobody v zemích střední a východní Evropy (viz 
akce). 

Tématu genderové spravedlnosti byla věnována 
celá řada akcí, například interaktivní workshop 
pořádaný v Polsku, na němž se diskutovalo 
o způsobech boje proti genderově podmíněnému 
násilí a o posílení práv žen (viz akce a viz akce), 
jakož i o návrzích na zahrnutí principu genderové 
rovnosti do Smlouvy o Evropské unii (viz akce). 
Jedna akce pořádaná studenty se rovněž zabývala 
tím, jak pandemie ovlivnila práva a rovnost žen (viz 
akce). Dále se diskutovalo o úloze EU při 
prosazování genderové rovnosti v profesní sféře 
(viz akce). Ze setkání mládeže v Litvě vzešla řada 
nápadů na podporu tolerance v Evropské unii, a to 
v souvislosti s genderovou rovností, lidskými právy, 
duševním zdravím a kulturní integrací, jakož 
i s mezikulturní tolerancí (viz akce). 

Na debatách pořádaných v Dánsku a Litvě se 
hovořilo o zajištění rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením, a to vytvořením evropské 
strategie pro práva osob se zdravotním postižením 
(viz akce a akce). 

Na akci pořádané v Lucembursku, na níž se 
diskutovalo o solidaritě v členských státech EU, 
vyjádřili účastníci řadu obav týkajících se 
diskriminace LGBTIQ osob, zacházení s migranty, 
změny klimatu a mezigenerační spravedlnosti, 
koordinované reakce na pandemii COVID-19, 
evropské minimální mzdy a dodržování zásad 
právního státu v členských státech (viz akce). 

V souvislosti s Dny evropského tisku 2021 byla ve 
Francii uspořádána akce zaměřená na svobodu 
tisku, na níž se rovněž diskutovalo o rozvoji 
evropských a přeshraničních médií (viz akce). 
Pracovní skupina pro dezinformace a populismus 
zjistila, že je zapotřebí přísněji regulovat digitální 
platformy (viz akce). 

Na akci věnované pojetí evropského občanství se 
hovořilo o překážkách, které stále brání svobodě 
pohybu, zejména v souvislosti s byrokratickými 
postupy (viz akce). 

Během akce ve Španělsku určené studentům práv 
se uskutečnila debata o strategické autonomii EU 
v oblasti bezpečnosti. Byl zde patrný odraz diskuse 
probíhající i na platformě v souvislosti s nápadem 
vytvořit evropskou armádu (viz akce). O tomto 
tématu se rovněž hovořilo na debatě pořádané ve 
Francii, a to v souvislosti s úlohou EU v boji proti 
terorismu (viz akce). 

Na interaktivním fóru se řešily strategie v oblasti 
podpory obětí (viz akce). Kromě toho byla během 
politického dialogu v souvislosti s měkkou a tvrdou 
silou projednávána otázka evropské armády (viz 
akce). 

 

 

 

Práva a svobody 

Téma práv a svobod je rozsáhlé, zejména kvůli mnoha 

různým druhům práv a svobod, jež přispěvatelé 

zmiňovali. 

Velká skupina nápadů týkajících se práv a svobod se 

zabývá ochranou lidských práv a svobod v obecné 

rovině (viz například tento nápad). Jedním 

z nejpodporovanějších nápadů v této tematické sekci 

je posílení vymahatelnosti různých nástrojů v oblasti 

lidských práv v právním systému EU (viz nápad), 

přičemž někteří účastníci poukazují na potřebu upravit 

lidská práva tak, aby vyhovovala dnešní a budoucí 

společenské realitě (viz například tento nápad). 

Diskutuje se o různých druzích lidských práv, ať už se 

jedná o práva hospodářská, sociální, kulturní, 

občanská či politická. Někteří účastníci upozorňují 

na porušování lidských práv na evropských hranicích, 

na což někteří přispěvatelé reagují odsuzováním 

praktik převaděčů (viz například tento nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/105799
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103258
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/107581
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/113851
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125734
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/128932
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120022
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/89794
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/100915
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245161
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/137380
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/139195
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/84448
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125269
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98440
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/123487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/88474
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98143
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/127711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/130087
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
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V rámci této tematické sekce jsou na platformě hojně 

zastoupena občanská a politická práva, přičemž se 

v příspěvcích nejčastěji zmiňuje právo na soukromí 

a svobodu projevu (viz například tento nápad). 

Příspěvky, které se zabývají odstraněním 

diskriminace, jsou seskupeny do samostatného 

tématu inkluzivní společnosti, neboť jsou značně 

rozsáhlé. 

S ohledem na naši měnící se společnost se řada 

příspěvků zaměřuje na otázky týkající se práv 

a svobod v souvislosti s digitální transformací, 

zejména pokud jde o právo na soukromí. O tomto 

podtématu se často hovořilo v rámci tematické sekce 

Digitální transformace. Klíčem k tomu, aby se 

společnostem zabránilo prodávat osobní údaje, je 

obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (viz 

nápad). Přispěvatelé obecně poukazují na potřebu mít 

k dispozici lepší právní předpisy a nástroje, které by 

řešily obavy ohledně soukromí v souvislosti 

s internetem a sociálními médii, ale i se všemi novými 

technologiemi (viz nápad). Existují výzvy k tomu, aby 

se omezilo používání biometrických údajů pro účely 

sledování (viz nápad) a obecněji aby se omezilo 

shromažďování a sdílení osobních údajů (viz 

například tento nápad). Přispěvatelé v podstatě 

konstatují, že digitální sledování prostřednictvím 

shromažďování osobních údajů ze strany 

technologických gigantů výrazně ohrožuje důstojnost, 

autonomii a soukromí občanů. Proto přispěvatelé 

požadují přísnější předpisy a opatření na ochranu 

údajů (viz nápad). Tento požadavek byl vznesen i 

s ohledem na to, že přispěvatelé uvedli, že je nutné 

zintenzivnit regulaci v oblasti umělé inteligence (viz 

nápad). 

Další skupina nápadů se zabývá svobodou projevu 

a jejími omezeními. V souvislosti se zajištěním 

svobody projevu v tisku a na sociálních médiích 

vyjádřili někteří přispěvatelé obavy, že je tato svoboda 

ohrožena, neboť dochází k odstraňování obsahu 

z platforem (viz například tento nápad). 

Jiní přispěvatelé se zabývají omezeními svobody 

projevu, například do jaké míry by měl být online 

obsah regulován a jaký má taková regulace dopad 

na svobodu projevu, přičemž někteří občané 

podporují vytvoření jednotného evropského digitálního 

rámce (viz akce). Falešné zprávy jsou například 

vnímány jako hrozba pro základní demokratické 

hodnoty (viz akce). Často zmiňované nenávistné 

verbální projevy jsou dokladem toho, že je zapotřebí 

tuto problematiku řešit a zároveň zlepšit ochranu obětí 

nenávistných verbálních projevů (viz například tento 

nápad a tato akce) a trestných činů z nenávisti (viz 

akce). 

Jedno z podtémat se týká hospodářských a sociálních 

práv, o nichž se také diskutovalo v tematické sekci 

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní 

místa. Jedná se mimo jiné o právo na bydlení (viz 

například tento nápad), zajištění rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem (viz například tato 

akce), sociální zabezpečení z hlediska dostatku 

potravin (viz například tento nápad) atd. Někteří 

přispěvatelé v této souvislosti požadují úpravu 

lidských práv (viz například tento nápad), nebo 

dokonce to, aby byla sociální práva vymahatelná (viz 

nápad). 

Z hlediska práv konkrétní skupiny obyvatelstva se 

několik nápadů zasazuje o práva dětí, kdy je 

zdůrazňována potřeba zvýšit ochranu dětí v právních 

předpisech a politikách (viz například tento nápad). 

V souvislosti se základním právem na respektování 

kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti získal 

na platformě širokou podporu požadavek, aby 

Evropská unie uznala esperanto jako jazyk 

evropských občanů (viz například tento nápad). 

V další skupině příspěvků je zdůrazněna potřeba 

zrušit opatření týkající se onemocnění COVID-19, 

jakmile to bude s ohledem na dopady pandemie 

možné, s cílem zajistit návrat k normálnímu stavu 

a obnovit svobody občanů (viz nápad). Zároveň byla 

přednesena výzva zabránit diskriminaci občanů, kteří 

se rozhodli, že se nenechají očkovat nebo že nebudou 

podstupovat pravidelné testy, aby získali přístup 

k základním zařízením (viz například tento nápad). 

Otázky související s očkováním proti COVID-19 jsou 

podrobněji řešeny v tematické sekci Zdraví. 

Některé příspěvky volají po tom, aby se EU ujala 

vedoucí úlohy při ochraně práv zvířat (viz nápad), 

například zavedením „povolení k vlastnictví zvířete“ 

(viz nápad). Přispěvatelé se domnívají, že ačkoli 

Smlouvy o EU uznávají zvířata za vnímající bytosti, 

v zemědělství a v masném průmyslu se s nimi stále 

zachází hrubým a krutým způsobem (viz například 

tento nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/218759
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/24784
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/10733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4496
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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Jiní přispěvatelé se konkrétně zaměřují na právní 

záležitosti a dopady mobility v rámci EU a diskutují 

o potřebě usnadnit procesy, například v souvislosti 

s řešením dědictví (viz nápad) či v případě úmrtí (viz 

nápad), a navrhují, aby byly propojeny rejstříky 

jednotlivých členských států ve věcech majetkových 

poměrů v manželství a registrovaných partnerství (viz 

nápad). Na webináři otevřeného fóra diskutovali 

účastníci o procesních právech v trestním řízení 

v celé EU (viz akce). 

Někteří účastníci podporují právo na samoléčbu 

konopím (viz například tento nápad) a obecněji 

diskutují o dekriminalizaci a legalizaci drog (viz 

například tento nápad). Tato otázka se rovněž řeší 

v tematické sekci Zdraví. 

Někteří občané navrhují, aby byla možnost 

hotovostních plateb uznána za demokratické právo 

(viz například tento nápad). 

Inkluzivní společnost 

Různé příspěvky požadují, aby bylo vynaloženo větší 

úsilí k vytvoření inkluzivní společnosti, přičemž jsou 

řešeny otázky svobody, diskriminace a rovnosti. 

Nejvíce příspěvků na toto téma se odvíjí od nápadů 

týkajících se jednak genderové rovnosti, s níž souvisí 

i jeden velmi podporovaný nápad (viz nápad 

a například tato akce), a jednak posílení postavení 

žen (viz akce). Související návrhy zahrnují zvýšení 

počtu žen mezi politickými a ekonomickými činiteli 

s rozhodovací pravomocí (viz například tento nápad). 

Rovněž se intenzivně diskutuje o genderové rovnosti, 

a to jak z hlediska dosažení stejné odměny za práci 

(viz například tento nápad), tak z hlediska vzdělávání 

od dětského věku (viz nápad). K uplatňování 

genderového hlediska v odvětvích, v nichž tradičně 

převládají muži, jako je STEM, se vyzývá i v jiných 

sekcích, a to s cílem zmírnit genderové rozdíly. 

V souvislosti se sexuálními a reprodukčními právy 

jsou obyvatelé rozděleni. Skupina příspěvků 

zdůrazňuje význam sexuálního a reprodukčního 

zdraví a souvisejících práv jakožto základního 

prostředku k dosažení genderové rovnosti 

a k ukončení genderově podmíněného násilí, včetně 

práva na potrat (viz například tento nápad). Jiné 

příspěvky naopak prosazují ochranu důstojnosti 

a práva na život tím, že by se zastavilo financování 

takových oblastí výzkumu, rozvojové pomoci 

a veřejného zdraví v EU, které podporují ničení 

lidských embryí (viz nápad). Kromě problematiky 

potratů se nápady v oblasti sexuálních 

a reprodukčních práv zabývají potřebou provést 

účinná opatření zaměřená na boj proti nárůstu 

genderově podmíněného násilí (viz například tento 

nápad a tato akce) a také navrhují zabývat se otázkou 

mužských stereotypů (viz nápad) a bojovat proti porno 

pomstám a obtěžování na internetu (viz akce). 

Dalším tématem, k němuž se rovněž vyjádřilo mnoho 

přispěvatelů, je potřeba dále podporovat začleňování 

osob se zdravotním postižením, například osob 

s Downovým syndromem (viz nápad). Přispěvatelé 

požadují, aby začleňování osob se zdravotním 

postižením bylo součástí ústav jednotlivých členských 

států (viz nápad a akce), aby byly vypracovány politiky 

na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením (viz nápad) a aby všichni zaměstnanci 

absolvovali školení, jehož cílem je zvyšovat povědomí 

o problematice zdravotního postižení (viz nápad). Jiný 

nápad obdobně prosazuje zavést školení učitelů 

ohledně toho, jak začlenit žáky se zdravotním 

postižením do tříd (viz nápad). Další návrhy se 

například týkají: i) odstranění překážek pro osoby se 

zdravotním postižením, a to usnadněním přístupu 

k výrobkům a službám (viz nápad a akce), 

ii) přiměřené ochrany lidských práv těchto osob (viz 

nápad) a iii) boje proti diskriminaci osob s mentálním 

postižením (viz nápad). Na jedné akci, při níž bylo 

vyjádřeno mnoho názorů, které účastníci schválili 

v části věnované připomínkám, se rovněž vyzývá 

k začlenění osob s Downovým syndromem 

a k vytvoření legislativních iniciativ na jejich podporu 

(viz akce) s cílem zvýšit viditelnost těchto osob a jejich 

účast na všech úrovních společnosti (viz nápad). 

Někteří účastníci se domnívají, že se v určitých 

členských státech útočí na menšiny LGBTIQ osob 

a na lidská práva (viz například tento nápad a tento 

nápad). V návaznosti na to řada účastníků volá po 

ochraně LGBTIQ osob, uznávání sňatků osob 

stejného pohlaví ve všech členských státech EU (viz 

například tento nápad a tento nápad) a povolení 

rodičovství LGBTIQ osob (viz nápad). Jedna akce ve 

formě workshopu se zabývala začleňováním práv 

LGBTIQ osob do různých tematických sekcí (viz 
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akce). Jedním z dalších nápadů je návrh zavést 

koncept vícenásobné diskriminace, tj. diskriminace 

založené na dvou nebo více důvodech, a přijmout 

konkrétní opatření k boji proti ní (viz nápad). 

S ohledem na stárnoucí evropské společnosti byly 

na platformě předloženy výzvy k boji proti diskriminaci 

na základě věku (viz nápad). Rovněž se konala akce, 

jejímž cílem bylo prozkoumat, jaké dopady mají 

demografické změny na strukturální základy 

společnosti (viz akce). 

Několik akcí se také zaměřilo na problematiku práv 

národnostních a etnických menšin (viz například tento 

nápad a tato akce), včetně romské komunity (viz 

například tento nápad, tento nápad nebo tento nápad). 

V této souvislosti některé nápady volají po přijetí 

nařízení EU, které by zaručilo jazyková práva 

evropských menšin (viz například tento nápad). 

Značné podpoře se těšil nápad vyzývající k tomu, aby 

se katalánština stala úředním jazykem EU (viz nápad). 

Diskutovalo se o dopadech inkluzivní komunikace 

prosazované Komisí, přičemž účastníci uvedli, že by 

evropští občané měli mít možnost slavit své církevní 

svátky, aby se zabránilo tomu, že se budou cítit 

nepřímo diskriminováni (viz nápad a nápad či akce). 

V souvislosti s vyhlídkami na dosažení rozmanité 

a inkluzivní Evropy diskutují přispěvatelé o potřebě 

zavést úspěšné integrační politiky, přičemž někteří 

poukazují na to, že nejsou-li účinné politiky v oblasti 

integrace přistěhovalců prováděny, vytváří se 

v evropských společnostech napětí a související 

bezpečnostní rizika (viz nápad). 

 

Ochrana právního 
státu 

Často byla uváděna potřeba prosazovat zásady 

právního státu a dodržovat demokratické hodnoty (viz 

například tento nápad). Autoři příspěvků uznávají, že 

toto jsou základy Evropské unie (viz nápad a nápad). 

Zatímco většina příspěvků poukazuje na vnitřní 

aspekty týkající se právního státu, zmiňují se i vnější 

aspekty, kdy je EU vyzývána k tomu, aby zaujala 

přísnější postoj vůči třetím zemím, jako je Rusko 

a Čína. 

Jeden z nejvíce podporovaných nápadů v rámci této 

tematické sekce vyzývá k vytvoření mechanismu 

hodnocení demokracie, právního státu a základních 

práv (viz nápad). Rovněž je zdůrazněn význam 

právního státu pro fungování vnitřního trhu (viz 

nápad). Nápad stanovit společnou vizi v oblasti 

ochrany hodnot a orgánů EU je proto napříč 

platformou široce podporován (viz například tento 

nápad). 

Řada účastníků vyjádřila obavy ohledně dodržování 

hodnot EU a právního státu uvnitř EU (viz například 

tento nápad a tento nápad), kdy někteří konkrétně 

uváděli především Maďarsko (viz například tento 

nápad a tento nápad) a Polsko (viz například tento 

nápad a tento nápad). Široké podpory se dostalo 

nápadu, jenž poukazuje na to, že demokracii a právní 

stát by měly prosazovat všechny členské státy, 

přičemž by nemělo docházet ke vzniku dvojích 

standardů. 

S ohledem na toto pociťované ohrožení právního státu 

navrhují přispěvatelé různé strategie boje proti 

porušování právních předpisů: i) snížit granty pro 

uvedené země, ii) odebrat jim hlasovací práva v Radě 

(viz například tento nápad), iii) využít mechanismy 

rozpočtové ochrany spojené s právním státem (viz 

nápad), iv) provést přezkum článku 7, aby bylo snazší 

postihovat vlády, které porušují hodnoty EU (viz 

nápad), v) zavést mechanismus, na jehož základě 

mohou být členské státy vyloučeny, pokud porušují 

demokratický právní stát (viz nápad), a vi) za účelem 

ochrany demokracie a právního státu ustanovit 

strážce, například Evropský soudní dvůr (viz nápad). 

Rovněž bylo vyjádřeno několik dalších nápadů, které 

usilují o zajištění nejenom právního státu, ale i dalších 

hodnot EU. Jedním z nich je podpora organizací 

občanské společnosti jako způsobu, jak posílit 

a udržet demokratický právní stát (viz nápad a nápad). 

Jeden přispěvatel poukázal v této souvislosti 

na nápad zavést strategii EU pro občanskou 

společnost, aby mohly organizace občanské 

společnosti svobodně fungovat a přispívat 

k prosazování evropských hodnot (viz nápad). 

Nejrozšířenější nápad však vyzývá k odstranění 

pravidla jednomyslnosti s cílem zajistit, aby členské 

státy, které nedodržují zásady právního státu, 

nemohly blokovat rozhodování v EU (viz například 

tento nápad). 
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Má se za to, že ochrana tisku a svobody sdělovacích 

prostředků souvisí s ochranou právního státu 

a potažmo hodnot EU. To bylo tématem interaktivního 

workshopu, jehož klíčovými výstupy byla zjištění, že je 

zapotřebí zvýšit transparentnost plurality sdělovacích 

prostředků a zajistit větší ochranu novinářů (viz akce). 

Také se podporuje zvýšení transparentnosti a větší 

zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU (viz 

nápad). 

Přestože jsou ve většině případů vyjadřovány obavy 

ohledně porušování zásad právního státu, existuje 

i opačný názorový proud, jenž tvrdí, že EU 

autoritářským způsobem zasahuje do ústav členských 

států (viz například tento nápad). Na platformě se 

nacházejí příspěvky, jež požadují přehodnotit 

pravomoc Evropského soudního dvora, aby se 

předcházelo konfliktům s vnitrostátními ústavními 

soudy (viz například tento nápad a tato akce). Jeden 

účastník se například domnívá, že demokracie 

existuje, dokud je respektována suverenita lidu (viz 

nápad). V obdobném duchu další účastnici tvrdí, že 

právo veta je uplatňováno jako politický nástroj 

zakotvený ve Smlouvách, a že je výsadou členských 

států bránit své hranice a chránit křesťanskou víru, 

kulturu a homogenní společnost (viz nápad). 

 

Bezpečnost 

O otázce bezpečnosti se široce diskutuje v jiných 

tematických sekcích, například v rámci sekce EU ve 

světě, a proto se v sekci Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost nevyskytuje tak často. Jedním z nejvíce 

komentovaných nápadů v této tematické sekci je však 

v současné době návrh na vytvoření armády EU (viz 

nápad), aby bylo možné členské státy lépe chránit 

před nepřátelskými zahraničními aktéry (viz například 

tato akce). Účastníci dále tvrdí, že centralizace 

bezpečnosti EU by byla přínosná jak z hlediska 

nákladů, tak s ohledem na klesající význam národních 

armád v celé Evropě, a to v důsledku slábnoucího 

odhodlání evropských občanů bránit svůj vlastního 

stát (viz nápad). V části věnované připomínkám 

k těmto nápadům však jiní účastníci tento návrh 

zpochybnili, přičemž povětšinou poukazovali 

na politické důsledky a vztah mezi obranou EU 

a obranou jednotlivých států. Z tohoto důvodu se 

jeden účastník zasazuje o integraci a interoperabilitu 

národních armád (viz nápad). 

Přispěvatelé rovněž diskutují o budoucnosti 

zahraniční politiky a o tom, jak ji lze změnit tak, aby 

hrála Evropa mezinárodní úlohu (viz akce). EU se 

rovněž vyzývá k tomu, aby přehodnotila své priority 

týkající se bezpečnostních cílů, a to s ohledem 

na široké spektrum stávajících problémů, od migrační 

krize až po Afghánistán či hrozbu Číny v asijsko-

tichomořském regionu (viz nápad). Pokud jde 

o netradiční militaristické problémy, jako je terorismus, 

činnost zločineckých organizací a neregulované 

přistěhovalectví, jež jsou předmětem bezpečnostních 

opatření, jeden účastník tvrdí, že je nelze vyřešit 

pouze tradičními vojenskými strategiemi, neboť 

vyžadují bezpečnostní opatření vyplývající 

z diplomatické činnosti, mediace a sociální 

soudržnosti (viz nápad). Důležitým příkladem je 

energetická bezpečnost (viz nápad) a cíl snížit 

závislost, aby se posílily geopolitické obranné 

schopnosti Evropské unie (viz nápad). Při debatách 

na platformě byl patrný názorový rozkol mezi pacifisty, 

kteří prosazují obranné strategie, a přispěvateli, jež 

tvrdí, že při střetu se supervelmocemi, jako je Čína 

a Rusko, bude zapotřebí zajistit bezpečnost pomocí 

vojenských sil (viz nápad). Někteří účastníci se 

domnívají, že by se EU neměla otázkami obrany 

zabývat a že je lepší, aby se členské státy bránily 

samy s podporou NATO (viz nápad). 

V souvislosti s Ruskem byla na platformě vyjádřena 

řada bezpečnostních obav, jako například riziko 

dezinformací a ruského vlivu a jejich použití proti 

evropským zemím (viz nápad a akce), a názorů, že je 

zapotřebí vypracovat společné politiky (viz nápad). 

Během diskusí o vnitřní bezpečnosti v EU někteří 

přispěvatelé zdůrazňují, že je nezbytné bojovat proti 

různým druhům rizik, jako jsou kybernetické útoky, 

posílením koordinace v oblasti kybernetické 

bezpečnosti (viz nápad) a proti mnoha formám 

terorismu prostřednictvím koordinovaných 

protiteroristických programů (viz například tato akce). 

Kromě toho zdůrazňují, že je důležité předcházet 

radikalizaci a polarizaci evropských společností, 

například zřízením sítě pro zvyšování povědomí 

o radikalizaci, kde se budou sdílet osvědčené postupy 

(viz nápad a nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
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Rovněž byl předložen návrh na koordinaci policejních 

složek na úrovni EU, aby se v rámci členských států 

zajistila rovnost a jednotná činnost (viz nápad). V této 

souvislosti účastníci navrhli zavedení programu 

Erasmus ve vojenské a policejní oblasti s cílem 

upevnit loajálnost vůči EU a usnadnit sdílení 

osvědčených postupů (viz nápad a nápad). O tomto 

podtématu se také diskutuje v tematické sekci EU ve 

světě. 

V rámci posledního názorového proudu se objevilo 

několik výzev k usnadnění trestního stíhání 

a prosazování práva přes hranice států (viz například 

tento nápad a tento nápad), například přijetím 

jednotného trestního zákoníku (viz nápad). Vzhledem 

k volnému pohybu v rámci EU podporují někteří 

občané zřízení evropské agentury pro posílení 

spolupráce mezi členskými státy v boji proti terorismu 

a organizované trestné činnosti (viz nápad a nápad). 

Jeden účastník rovněž upozorňuje na nebezpečí, 

které představuje nezákonný prodej zbraní (viz 

nápad). Někteří účastníci také předpokládají posílení 

již existující evropské agentury Europol v boji proti 

mezinárodní trestné činnosti a terorismu (viz nápad). 

 

 

Hodnoty EU 

Na platformě se opakovaně zdůrazňuje důležitost 

a ústřední význam udržování evropských hodnot (viz 

například tento nápad). V rámci jedné skupiny nápadů 

se na platformě diskutuje o tom, co znamená být 

Evropanem, a o hodnotách, které by EU měla 

ztělesňovat a prosazovat (viz například tento nápad 

a tato akce). Několik občanů zmiňuje mimo jiné 

zásady lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, 

demokracie, právního státu, lidských práv, pluralismu, 

spravedlnosti, solidarity (viz akce) a genderové 

rovnosti jako základ hodnotového systému Evropské 

unie a domnívá se, že by se jimi měly její politiky řídit. 

Jeden z vysoce podporovaných návrhů jako takových 

se týká zavedení mechanismu přezkumu demokracie, 

právního státu a základních práv v EU (viz nápad). 

Občané rovněž odkazují na společné kořeny, jakož 

i na různá specifika, jimiž se jednotlivé členské státy 

vyznačují (viz například tento nápad a tento nápad). 

Někteří přispěvatelé rovněž diskutují o potřebě 

evropské ústavy, která by jasně definovala soubor 

základních evropských hodnot, které musí být v EU 

respektovány (viz například tento nápad). 

Jeden názorový proud se zaměřuje na to, jaké místo 

mají v Evropě náboženství a náboženské hodnoty. 

V souvisejících diskusích se hovoří o křesťanských 

hodnotách a jejich ochraně (viz nápad a akce), 

objevují se však také výzvy k dodržování kulturní 

a náboženské rozmanitosti v Evropě (viz nápad). 

V souvislosti s křesťanstvím se jedna akce zabývala 

tím, jak východoevropské země zajišťují, aby byly 

veřejné náboženské projevy v souladu se zásadou 

tolerance vůči jiným náboženstvím a přesvědčením 

(viz akce). O náboženství a jeho významu v dnešní 

Evropské unii se diskutovalo na setkání osob 

s různým náboženským vyznáním, jež se konalo 

v Dublinu (viz akce). V téže souvislosti účastníci tvrdí, 

že etické otázky způsobující čím dál větší propast by 

měly být řešeny prostřednictvím mezináboženských 

dialogů a mezikulturních perspektiv (viz například 

tento nápad). 

Příspěvky z nedávné doby rovněž poukázaly 

na otázku antisemitismu, jež pro občany z židovských 

komunit, které zaznamenaly nárůst útoků i násilí, 

představuje v mnoha zemích velkou hrozbu (viz 

nápad). 

 

Lobbování 
a korupce 

Stejně jako v tematické sekci Evropská demokracie se 

někteří přispěvatelé zaměřili na otázky související 

s lobbováním a korupcí. Byly předloženy návrhy 

na posílení regulace a transparentnosti lobbování 

v soukromém zájmu (viz nápad) a na omezení jeho 

vlivu na politiku EU (viz například tento nápad). Další 

účastníci diskutovali o tom, jak bojovat proti korupci 

v rámci orgánů EU, o využívání finančních prostředků 

EU a o ochraně oznamovatelů (viz například tento 

nápad). Jeden účastník navrhl, aby byla zřízena 

Komise pro pravdu a usmíření, která by se zabývala 

údajnými porušeními Smluv EU ze strany úředníků EU 

(viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
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Kromě boje proti korupci na úrovni orgánů EU vyzvali 

někteří účastníci k tomu, aby EU prověřila nestrannost 

vnitrostátních orgánů veřejné správy, a bojovala tak 

proti zvýhodňování a svévolnému jednání (viz nápad 

a akce) či proti korupci v soudnictví (viz nápad). 

Přispěvatelé žádají, aby EU přijala opatření proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem a korupci 

v členských státech (viz například tento nápad). 

Někteří přispěvatelé navíc vyjádřili rozhořčení nad tím, 

že jim není umožněno vést spravedlivá soudní řízení 

(viz nápad).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
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Obrázek 117 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ – část 1 
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Obrázek 128 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ – část 2 
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K tematické sekci Digitální transformace bylo 

zaznamenáno 893 nápadů, 1 169 komentářů a 357 

akcí, což představuje celkem 2 419 příspěvků. V 

příspěvcích se všeobecně zdůrazňuje potřeba 

digitální transformace s ohledem na budoucí 

ekonomiku, spolupráci, zdraví a další oblasti života. 

Poukazuje se však také na několik výzev souvisejících 

s digitální transformací, jako jsou etické aspekty, 

rostoucí digitální propast, nedostatky obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

a kybernetické hrozby. V této souvislosti přispěvatelé 

nejčastěji vyjadřují potřebu investovat do digitálního 

vzdělávání a podporovat digitální dovednosti, jakož 

i investovat do digitálních inovací a přejít k digitálně 

suverénní Evropě. Jednotlivé nápady lze seskupit 

do těchto témat: 

 

 Vzdělávání a odborná příprava: digitální 

dovednosti 

 Digitální suverenita a etika 

 Celková digitalizace společnosti 

 Evropské digitální nástroje: digitalizace 

veřejných služeb 

 Digitální data 

 Kybernetická bezpečnost 

 Digitální práva a začleňování 

 Znečištění, udržitelnost a odolnost 

 Digitalizace hospodářství 

 Digitální zdraví 

 

 

 

7. Digitální 
transformace  
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Akce 
Řada akcí byla věnována potřebě digitalizace, jejím 
přínosům a rizikům, jakož i možným přístupům k větší 
digitalizaci. Často se jednalo o pohled z místní 
perspektivy, jako v případě diskuse s občany ve 
Slovinsku o zrychlené digitalizaci venkovských oblastí 
a místního hospodářství (viz akce). 

Mnoho akcí je zaměřeno na téma umělé inteligence, 
například otevřený dialog s občany v Drážďanech 
v Německu (viz akce). Účastníci formulovali řadu 
nápadů, jako je potřeba vypracovat normy pro 
používání a rozvoj umělé inteligence zaměřené 
na člověka (viz nápad). Téma umělé inteligence bylo 
rovněž projednáno na odbornějších 
a specializovanějších akcích, jako byl listopadový 
summit zúčastněných stran v oblasti umělé inteligence, 
na němž se jednalo o přínosech a rizicích technologií 
umělé inteligence pro veřejnost i podniky (viz akce). 

Další kategorie akcí se týká diskusí o otázkách cenzury 
a šíření nenávistných projevů a falešných zpráv 
na digitálních platformách a sociálních médiích. 
V několika debatách přispěvatelé zdůraznili potřebu 
posílit svobodu projevu a chránit práva spotřebitelů (viz 
akce). 

Z dialogu s portugalskými občany, který spolupořádalo 
informační středisko Europe Direct, vyplynulo, že rovný 
přístup a digitalizace venkovských oblastí je možným 
řešením zastavení vylidňování, a bylo zdůrazněno, že 
je potřeba zajistit dobré podmínky pro práci na dálku 
nebo digitální kočovníky (viz akce). 

Některé akce se zabývaly dopadem digitalizace 
na životní prostředí ve vztahu ke vzniku odpadů 
a environmentálním nákladům na výrobu digitálních 
produktů. Na akci konané v Lotyšsku byly vzneseny 
návrhy na boj proti uměle stanovenému datu 
použitelnosti a navrženy způsoby, jak podpořit 
recyklaci technologií (viz akce). 

Na akci pořádané maďarskou národní radou mládeže 
se s účastníky hovořilo o tématech digitalizace 
a digitální transformace. Byl předložen nápad týkající 
se společné online vzdělávací platformy na úrovni EU, 
na níž by se shromažďovaly osvědčené postupy 
v oblasti digitálního vzdělávání, jakož i další způsoby, 
jak stimulovat procesy digitalizace, digitalizace práce 
s mládeží, přičemž byla zdůrazněna potřeba 
podporovat mladé lidi, kteří nemají digitální znalosti 
a chybí jim nástroje (viz akce). Tato témata byla rovněž 
projednávána v polské vnitrostátní diskusi o digitální 
transformaci spolu s otázkou digitalizace dalších 
odvětví, jako je veřejný sektor, zemědělství a cestovní 
ruch (viz akce). 

Výsledkem akce pořádané ve Švédsku byly tři nápady 
související s digitální transformací, konkrétně s cílem 
zajistit soukromí v oblasti digitálních plateb, jednat 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajistit začlenění 
do nové digitální společnosti (viz akce). 

Vzdělávání 
a odborná příprava: 
digitální dovednosti 

Jedna z nejopakovanějších skupin nápadů 

na platformě v rámci tematické sekce Digitální 

transformace se týká potřeby poskytnout občanům EU 

nezbytné dovednosti a nástroje, aby mohli růst 

a uspět ve stále digitalizovanějším světě. V řadě 

nápadů na platformě se prosazuje komplexní 

celounijní úsilí v oblasti digitální gramotnosti ve všech 

zemích EU, neboť rozvoj a podpora digitálních 

dovedností jsou považovány za hlavní prioritu 

hospodářství (viz například tento nápad). Účastníci 

zejména zmiňují potřebu rozvíjet digitální dovednosti 

mladých lidí ve všech členských státech EU, aby se 

zlepšila jejich zaměstnatelnost (viz například tento 

nápad). Zlepšení digitálních dovedností a vytvoření 

schopnosti orientovat se v digitalizované společnosti 

je vnímáno nejen jako hospodářský přínos, ale 

považuje se stále více za předpoklad k zajištění 

širšího přístupu ke vzdělání, kultuře a důležitým 

veřejným službám (viz například tento nápad). Často 

se navrhuje začít na úrovni základní školy 

a pokračovat v procesu vzdělávání (viz například 

tento nápad a tato akce), a to i u starších obyvatel (viz 

například tato akce a tento nápad). Jeden přispěvatel 

odkazuje na agendu dovedností EU a akční plán 

digitálního vzdělávání na období 2021–2027 

a požaduje urychlené provádění této agendy, pokud 

jde o digitální dovednosti, zejména s ohledem 

na pandemii COVID-19 (viz nápad). Kromě 

vzdělávání v oblasti digitálních dovedností se objevují 

výzvy k poskytování školení o nebezpečích internetu, 

jako jsou tzv. „deep fake“ videa a vzdělávání týkající 

se metod předcházení podvodům na internetu (viz 

například tento nápad). Někteří přispěvatelé uvádějí, 

že jsou potřebné právní předpisy na úrovni EU týkající 

se digitálního vzdělávání s cílem chránit nezletilé 

osoby ve virtuálním prostoru a zajistit vysoce kvalitní 

vzdělávání (viz nápad). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/98869
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/113488
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/230539
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/65671
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/89860
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/103951
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/114908
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/137545
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/139690
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169027
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/9934
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/182395
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168731
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168995
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244135
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V rámci tematické sekce Vzdělávání, kultura, mládež 

a sport bylo v souvislosti se zdravotní krizí v rámci 

příspěvků, které obsahovaly společnou výzvu ke 

zvýšení investic a úsilí o posílení digitalizace 

vzdělávání, často zmiňováno téma online učení (viz 

například tento nápad). Kromě hardwarové 

infrastruktury navrhují přispěvatelé zřídit jednotnou 

evropskou platformu pro distanční učení (viz například 

tento nápad nebo tento nápad), vytvořit virtuální 

a imerzní pedagogické nástroje (viz nápad) nebo 

společný internetový portál pro digitální certifikáty 

online (viz například nápad). V této souvislosti 

přispěvatelé rovněž navrhují další podporu vědecké 

kariéry (viz například tento nápad a tato akce) a rozvoj 

programů vědeckého výzkumu pro mladé studenty, 

které představují investici do oblasti digitálních 

technologií a inovací (viz nápad). 

Digitální suverenita 
a etika 

Často se objevuje téma digitální suverenity a vysoký 

počet hlasů si získalo zejména mnoho nápadů 

na investice do softwaru s otevřeným zdrojovým 

kódem. Nápady předložené v rámci platformy 

na podporu digitální suverenity se zaměřují 

na strategickou nezávislost Evropy, pokud jde 

o hardware, software a platformy sociálních médií, 

přičemž řada z nich zahrnuje výzvy k posílení 

a podpoře odolnosti a nezávislosti softwaru, jakož 

i investic do inovací (viz například tento nápad a tento 

nápad). V řadě nápadů se vyzývá k investicím 

do evropského softwaru s otevřeným zdrojovým 

kódem z důvodů rovnosti a posílení spolupráce mezi 

členskými státy (viz například tento vysoce 

podporovaný nápad), ale také k získání větší digitální 

autonomie (viz například tento nápad). Další podtéma 

nápadů se týká pokroku v digitálním rozvoji a výrobě 

EU, jakož i přijímání opatření týkajících se monopolů 

internetového průmyslu vůči dalším aktérům, jako jsou 

USA nebo Čína (viz například tento nápad a tento 

nápad). Stejně jako v rámci jiných tematických sekcí 

podporují přispěvatelé nápad, aby Evropa vlastnila 

a vedla digitální mediální platformy, jako je evropská 

streamingová platforma (viz například tento nápad). 

V této souvislosti jeden přispěvatel diskutuje o tom, že 

akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích 

musí jít dále, aby se omezilo hegemonické postavení 

digitálních gigantů ze zemí mimo EU. S cílem 

stimulovat digitální suverenitu EU vyzývá přispěvatel 

k podpoře inovací mimo jiné prostřednictvím investic 

do celoevropských začínajících podniků s vysokým 

potenciálem a do nezávislého cloudu (viz nápad). 

Tato výzva ke strategické autonomii Evropské unie 

v digitální oblasti a k vytvoření evropského modelu 

digitalizace je rovněž jedním z nápadů předložených 

v rámci programu občanské účasti a fóra pořádaného 

německým, italským a evropským střediskem pro 

sledování (viz akce). 

Kromě suverenity, pokud jde o digitální software, jiní 

přispěvatelé výslovně prosazují potřebu, aby EU 

dosáhla suverenity, pokud jde o hardware (viz akce). 

Například jeden z nápadů, který dostal nejvíce hlasů, 

navrhuje rozvoj a podporu vlastní výroby čipů 

v Evropě (viz nápad), a další nápad konkrétně zmiňuje 

závislost na speciálních kovech (viz nápad). Jeden 

přispěvatel popisuje nezávislý a ekologický evropský 

chytrý telefon kompletně vyrobený v EU (viz nápad). 

Hlavním prvkem výzev k digitální suverenitě je 

potřeba investovat do inovací a výzkumu, přičemž 

jsou několikrát zmíněna evropská centra pro digitální 

inovace (viz například tento nápad). Aby se digitální 

suverenita a udržitelnost stala ústředním prvkem 

evropské digitální politiky, jeden přispěvatel navrhuje 

úzce propojit financování EU s projekty digitální 

a udržitelné transformace a s evropskými zónami 

volného digitálního obchodu (viz nápad). 

Další okruh nápadů klade silný důraz na etický aspekt. 

Přispěvatelé chtějí konkrétně posílit digitální 

suverenitu EU, aby byla plně v souladu s evropskými 

hodnotami, normami, transparentností a etikou (viz 

například tento nápad). Přispěvatelé vyjadřují potřebu, 

aby EU byla průkopníkem, pokud jde o digitalizaci, 

a to i v oblasti právních předpisů týkajících se vědy 

a techniky (viz nápad). Kromě toho je nejvíce 

podporovaným nápadem v rámci této tematické sekce 

požadavek spravedlivé digitalizace založené 

na lidských právech, včetně pracovních a odborových 

práv (viz nápad), jakož i výzva k ochraně svobody 

projevu prostřednictvím opatření proti různým formám 

nenávistných projevů a šíření falešných zpráv (viz 

akce). 
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Celková digitalizace 
společnosti 

Zastřešující myšlenkou příspěvků v rámci tematické 

sekce Digitální transformace je větší digitalizace 

různých oblastí společnosti EU, která jde ruku v ruce 

s nezbytným inovačním úsilím. V tomto ohledu 

přispěvatelé odkazují na digitální dekádu a vyzývají 

k urychlení a pečlivému sledování pokroku členských 

států (viz například tento nápad). Řada účastníků dále 

navrhuje digitální transformaci a předkládá nápady 

týkající se digitalizace veřejné dopravy v EU se 

společným elektronickým přepravním průkazem (viz 

nápad). Jiní diskutují o digitalizaci v souvislosti se 

zemědělstvím (viz například tato akce), spravedlností 

v EU (viz například tato akce) nebo v rámci dosažení 

udržitelného, ekologičtějšího hospodářství (viz 

například tato akce). 

Jedno z podtémat se týká digitálního hlasování, 

přičemž řada přispěvatelů na platformě poukazuje 

na výhody elektronického hlasování a elektronického 

podpisu (viz nápad), zejména v souvislosti s pandemií 

(viz například tento nápad). Tato otázka byla 

zkoumána z hlediska účinnosti, bezpečnosti a inovací, 

nikoli z hlediska posílení demokracie. V komentářích 

jsou však uvedeny některé protichůdné názory, které 

poukazují na řadu nevýhod spojených s elektronickým 

hlasováním. Přispěvatelé navrhují uplatňování 

technologie blockchain nebo vytvoření vlastního 

evropského silně šifrovaného systému elektronické 

pošty jakožto možného prostředku k zajištění 

bezpečnosti digitálního hlasování v EU. 

Pokud jde o digitální inovace, nápady předložené 

na platformě týkající se digitálního růstu prosazují 

především posílení úlohy EU při dalším rozvoji 

nástrojů umělé inteligence. Výzva ke společnému úsilí 

zaměřenému na spolupráci je vyjádřena v nápadu, 

který se týká evropského výzkumného střediska pro 

umělou inteligenci (viz nápad). Pro některé 

přispěvatele je umělá inteligence zásadním prvkem ke 

stimulaci hospodářského růstu a bohatství v EU (viz 

například tento nápad). 

Byla zaznamenána všeobecná výzva 

k intenzivnějšímu plánování a regulaci s ohledem 

na stávající možnosti umělé inteligence a algoritmické 

rozhodovací systémy, aby bylo možné minimalizovat 

rizika, zvýšit jejich bezpečnost a dostupnost (viz 

například tento nápad nebo například tato akce). Byla 

vyjádřena potřeba legislativních opatření s cílem 

minimalizovat rizika spojená s technologiemi umělé 

inteligence (viz například tato akce) a zajistit 

dodržování základních práv. Příkladem toho je výzva 

k vypracování seznamu zakázaných použití umělé 

inteligence, jako je algoritmický dohled nad pracovníky 

(viz tato akce). Velmi podporovaný nápad v rámci 

tohoto tématu se zabývá etickou umělou inteligencí 

a navrhuje právní předpisy, které by omezily rizika 

umělé inteligence, regulovaly využívání dat 

a zabránily nerovnostem (viz nápad). 

Někteří přispěvatelé nicméně poukazují na přínosy 

umělé inteligence například pro veřejný sektor nebo 

záchranné lékařské služby (viz například tento 

nápad). Jiní přispěvatelé jsou však váhavější 

a zdůrazňují budoucí riziko vytvoření umělé 

inteligence, která by byla nadřazena lidskému mozku 

(viz například tento nápad). 

V rámci dalšího velmi podporovaného nápadu se 

diskutuje o potřebě zajistit přístup k velkým 

platformám skupinového financování ze všech 

členských států (viz nápad). 

Některé nápady se rovněž zabývají (potenciálními) 

nevýhodami digitalizace společnosti, jako je vyloučení 

osob s nižším digitálním povědomím, tlaky na životní 

prostředí, dehumanizace, robotizace a zvýšené 

monitorování a dohled nad jednotlivci (viz například 

tento nápad a tento nápad). Přispěvatelé chtějí, aby 

byly tyto negativní důsledky digitalizace prozkoumány. 

V této souvislosti se v některých příspěvcích objevuje 

požadavek aktualizace právních předpisů s ohledem 

na rostoucí digitalizaci společnosti (viz například tento 

nápad). 

Evropské digitální 
nástroje – digitalizace 
veřejných služeb 

Řada přispěvatelů navrhuje digitalizaci správy 

a veřejného sektoru v rámci EU s cílem umožnit 

interoperabilitu a elektronickou správu (viz například 

tento nápad a tento nápad, viz akce). Občané navrhují 

řadu specifických technologických a digitálních 

nástrojů pro evropské občany. Intenzivně se diskutuje 

o podtématu digitálního sjednocení EU (viz tento 

nápad), které vyzývá k větší harmonizaci na evropské 

úrovni prostřednictvím přijetí společných digitálních 

nástrojů: například specializované evropské sociální 

sítě pro vyjádření veřejného mínění (viz nápad), 
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příkladně vytvořením rámce, který pomůže všem 

zemím EU spolupracovat na projektech IT. Tento 

nápad je dále rozvinut v několika návrzích týkajících 

se digitálních portálů pro zapojení občanů 

zahrnujících všechny oblasti a potřeby identifikace 

v každodenním životě (viz nápad). 

Velké množství nápadů se týká vytvoření digitálního 

občanství s nápady na celoevropskou identifikaci 

prostřednictvím digitální identifikace (viz například 

tento nápad a tento nápad) nebo vysoce bezpečných 

identifikačních systémů (EU), například na základě 

použití kódu otisků prstů (viz například tento nápad). 

Podobně přispěvatelé navrhují evropskou digitální 

peněženku, v níž by všechny tištěné dokumenty byly 

nahrazeny dokumenty digitálními (viz nápad). 

Další kategorie příspěvků se zaměřuje na evropské 

elektronické služby, například vytvoření evropského 

poskytovatele identity jednotného přihlášení (viz 

nápad), potřebu harmonizace norem a vytvoření 

jednotného autentizačního účtu na evropské úrovni 

(viz nápad). Stejně tak se navrhuje zavést „digitální 

průkaz přeshraničních služeb EU“ s cílem zjednodušit 

přístup k veřejným a tísňovým službám pro občany 

žijící v příhraničních regionech (viz nápad). Na akcích 

se rovněž diskutovalo o vývoji digitálních nástrojů 

a služeb, jako je digitální identita pro EU, vytvoření 

evropské aplikace nebo zavedení digitálního 

evropského pasu (viz například tato akce). 

 

Digitální data 

Pokud jde o téma digitálních dat, přispěvatelé 

zdůrazňují dosavadní pokrok a uvádějí, že EU 

zaujímá vedoucí postavení, pokud jde o ochranu 

jednotlivců v digitálním světě. V této oblasti se však 

objevila výzva k dalšímu zlepšení (viz například tato 

akce) a tento nápad. Návrhy se například zaměřují 

na změnu právních předpisů GDPR, aby se usnadnilo 

odmítnutí sběru osobních údajů online (viz například 

tento nápad). Další příspěvek vyžaduje jasnější 

předpisy, pokud jde o GDPR a údaje o zaměstnancích 

(viz například tento nápad). Současně řada 

přispěvatelů volá po srozumitelnější legislativě, aniž 

by uživatelé byli zatěžováni neustálými žádostmi 

o souhlas (viz například tento nápad). Návrhy zahrnují 

ještě větší zohlednění GDPR a posun směrem k větší 

autonomii dat občanů EU (viz například nápad). 

Několik přispěvatelů požaduje omezení nebo zákaz 

zeměpisného blokování (viz například tento nápad), 

harmonizaci systémů ochrany údajů v celé EU 

a zavedení osobního cloudu pro občany EU (viz 

nápad). 

 

Kybernetická 
bezpečnost 

Celkově se opakovaně objevuje výzva ke spolupráci 

na evropské úrovni, pokud jde o infrastrukturu, 

znalosti a lidské zdroje, s cílem posílit kybernetickou 

bezpečnost v EU (viz například tento nápad a tento 

nápad). 

Řada nápadů se týká posílení ochrany proti 

kyberkriminalitě především zvýšením bezpečnosti sítí, 

což pro mnoho přispěvatelů jde ruku v ruce s větší 

digitální suverenitou (viz například tento nápad). 

Kromě toho by se měla zlepšit transparentnost 

a zvýšit odpovědnost datových systémů (viz například 

nápad). V rámci návrhu založeného na pěti pilířích, 

který vychází z doporučení agentury ENISA týkajících 

se rizik spojených se zařízeními připojenými 

k internetu věcí, navrhují přispěvatelé vytvořit značku 

EU pro veškeré produkty internetu věcí, čímž se 

zajistí, aby zařízení splňovalo minimální požadavky 

na bezpečnost a účinnost internetu, spolu s předpisy 

výrobce pro přezkum a kontrolu softwaru třetích stran 

(viz nápad). Navrhuje se rovněž druh inspekce, která 

zajistí bezpečnost aplikací prostřednictvím 

Evropského úřadu pro bezpečnostní kontroly sítě (viz 

nápad). 

Rovněž se projednává kybernetický terorismus 

s několika návrhy centralizovaného přístupu EU 

k obraně EU, jejích občanů a podniků v případě 

hrozeb na internetu (viz například tento nápad). 

Návrhy sahají od evropské kybernetické armády (viz 

nápad) až po rozšíření působnosti agentury ENISA 

na Evropské středisko kybernetické obrany (viz 

nápad). Někteří přispěvatelé mají za to, že by EU měla 

hrát vedoucí úlohu v úsilí o vypracování globální 

smlouvy o kybernetické bezpečnosti na základě 
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/210574
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příkladu Budapešťské úmluvy z roku 2001 (viz 

nápad). 

Kromě obranných strategií existuje několik návrhů 

legislativních opatření, například se prosazuje 

zavedení celounijních právních předpisů na ochranu 

soukromí občanů (viz nápad). V řadě příspěvků se 

rovněž zdůrazňuje potřeba zavést regulaci platforem 

sociálních médií s cílem bojovat proti dezinformacím, 

falešným zprávám a dosáhnout svrchovanosti 

v oblasti dat (viz například tento nápad). Jedním 

z takových předpisů by mohly být protokoly 

identifikace digitální sítě ověřené evropským 

orgánem, aby bylo možné zabránit pomluvě, digitální 

šikaně nebo zveřejňování nepravdivých informací (viz 

nápad). Jeden z přispěvatelů spatřuje úlohu Úřadu 

evropského veřejného žalobce (EPPO) v posilování 

evropských opatření proti kyberkriminalitě a navrhuje 

rozšířit jeho působnost na přeshraniční 

kyberkriminalitu (viz nápad). 

Kromě toho je požadována větší ochrana spotřebitelů 

v online prostředí (viz například tento nápad), 

například usnadněním toho, aby spotřebitelé mohli 

v budoucnu při nákupech měnit svůj názor. 

Digitální práva 
a začleňování 

Podle přispěvatelů bylo zjištěno několik problémů 

souvisejících s větší digitalizací společnosti. Jednou 

z obav vyplývajících z příspěvků je digitální propast, 

která postihuje zranitelné skupiny. Online diskuse se 

například zabývala větší digitalizací naší společnosti 

a v důsledku toho rostoucím vyloučením určitých 

skupin obyvatelstva, tzv. „poraženými digitalizace“ (viz 

akce). 

Přispěvatelé proto zdůrazňují, že je třeba zaručit 

bezplatný a inkluzivní přístup k digitálnímu prostoru 

a obsahu, například vyzývají k zajištění přístupných 

a cenově dostupných digitálních služeb a přístrojů (viz 

například tento nápad a tento nápad). Jiní navrhují, 

aby byl digitální přístup uznán za základní potřebu 

zajištěním systémového financování na evropské 

nebo vnitrostátní úrovni s cílem poskytovat digitální 

služby (viz například tento nápad a tento nápad). Jak 

již bylo zmíněno výše, několik nápadů se týká zvýšení 

úrovně digitální gramotnosti a vzdělávání mladých 

a starších skupin obyvatelstva s cílem podpořit 

digitální soudržnost (viz například tento nápad a tato 

akce). Jeden přispěvatel navrhuje zavést 

monitorovací mechanismus k zajištění spravedlivé 

a rovné digitalizace a získávání digitálních dovedností 

(viz nápad). 

Další významná část nápadů zdůrazňuje konkrétněji 

digitální nerovnost mezi městskými a venkovskými 

oblastmi: zlepšení digitálního propojení a přístupu 

k základním veřejným a soukromým službám patří 

k nejdiskutovanějším návrhům v rámci tohoto tématu 

(viz akce). 

Pokud jde o digitální práva, někteří přispěvatelé by 

uvítali omezení reklamy na digitálních mediálních 

kanálech (viz například tento nápad), zatímco jiní 

chtějí, aby byl v zájmu svobody informací odstraněn 

zpoplatněný přístup na internetové stránky a aby byly 

informace volně dostupné bez nutnosti platby (viz 

nápad). 

Jeden z příspěvků vyzývá k genderově citlivému 

přístupu k digitalizaci s návrhy právního rámce pro boj 

proti digitálnímu násilí a výzvou k podpoře genderově 

vstřícného digitálního designu (viz nápad). 

Přispěvatelé navíc zdůrazňují potřebu rozšířit 

podnikání žen a podporovat jejich digitální dovednosti 

(viz akce). Na workshopu pro mladé Evropany (viz 

akce) se rovněž projednávala výzva ke zvýšení 

genderové rovnosti v oblasti technologií. 

Znečištění, 
udržitelnost 

a odolnost 

V řadě případů přispěvatelé spojují digitalizaci 

s udržitelnější společností. Existuje například výzva 

k zavedení digitálního produktového pasu na podporu 

místní spotřeby a oběhového hospodářství, 

přístupného prostřednictvím kódů QR, který poskytne 

informace o původu výrobku, jeho složení, dopadu 

na životní prostředí, recyklaci a konečné manipulaci 

(viz nápad). 

Má to ovšem háček, protože i digitalizace mimo jiné 

přispívá ke znečištění. Aby tomu bylo možné čelit, 

vyzývají přispěvatelé k udržitelné digitalizaci s větším 

výzkumem jejích dopadů na životní prostředí 

a k tomu, aby spotřebitelé byli informování 

o dopadech digitálních produktů na životní prostředí 

(viz například tento nápad a tato akce). Dále byly 

http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/145433
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/171702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214534
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/248063
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193645
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/254167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/166190
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/188629
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/176721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93824
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
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vzneseny návrhy na udržitelnou výrobu, například 

výzva k tomu, aby byla datová centra ekologičtější 

a využívala zelenou energii (viz nápad), nebo aby byly 

nové výrobky vyráběny za použití recyklovaného 

elektronického odpadu nebo jiných udržitelných 

alternativ (viz například tento nápad a tento nápad). 

Další část nápadů se týká digitálního odpadu a vyzývá 

například k tomu, aby byla prodloužena záruka 

u digitálního zboží(viz nápad). Kromě toho je kladen 

důraz na odolná, opravitelná a spravedlivě a eticky 

vyráběná digitální zařízení, která by mohla být 

podporována například nižšími daněmi (viz například 

tento nápad). 

Někteří přispěvatelé se zaměřují na zvýšení 

udržitelnosti a přístupnosti nejen digitálních zařízení, 

ale také digitální infrastruktury a na rozvoj 

inteligentních měst (viz například nápad). Další 

kategorie nápadů navrhuje v této souvislosti podpořit 

rozvoj přístupných a udržitelných technologií 

prostřednictvím investic do technicky nenáročných 

řešení (viz nápad). 

Digitalizace 
hospodářství 

V souladu s tématem, které bylo rovněž rozvinuto 

v rámci tematické sekce Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa, se ve velkém počtu 

nápadů požaduje přijetí digitální ekonomiky 

a jednotného digitálního trhu (viz například tento 

nápad). Přispěvatelé například diskutují o zavedení 

platformy EU pro blockchain (viz například tento 

nápad a tento nápad). Rovněž je zmíněn nápad 

týkající se programu pro jednotný digitální trh 

na podporu elektronického obchodu, jakož i způsoby, 

jak posílit schopnost malých a středních podniků 

využívat digitální nástroje a pokročilé technologie (viz 

nápad). 

Další přispěvatelé rovněž diskutují o kryptoměnách 

s žádostmi, aby vlády přijaly kryptoměny, s cílem 

využít je ve prospěch digitální a ekonomicky aktivní 

společnosti a pro její rozvoj (viz například tento 

nápad), nebo vyzývají k zavedení evropské 

kryptoměny (viz nápad). Na platformě jsou rovněž 

uvedeny protiargumenty týkající se potřeby regulace 

nebo zákazu kryptoměn (viz například tento nápad). 

Kromě toho se několik nápadů zasazuje o zavedení 

digitálního eura jakožto bezpečného a pohodlného 

způsobu platby (viz například tento nápad). 

Další skupina nápadů podporuje investice a posiluje 

konkurenceschopnost evropského digitálního trhu 

prosazováním strategie digitalizace pro malé a střední 

podniky (viz například tento nápad) a zlepšováním 

tržních podmínek pro rozvoj začínajících podniků 

v rámci evropských digitálních infrastruktur (viz 

nápad). V souvislosti s tím jeden z přispěvatelů 

diskutuje o posílené digitalizaci hospodářství 

s digitálními příjmy, zjednodušení digitálních transakcí 

a online bankovnictvím přístupnějším prostřednictvím 

telefonu (viz nápad). 

Digitální zdraví 

V rámci tématu digitálního zdraví se řada nápadů 

na platformě týká konkrétních opatření ke zlepšení 

zdraví občanů v digitálním světě, jako je právo 

zaměstnanců odpojit se od práce (viz například tento 

nápad), zavedení dne odpojení od sociálních médií 

(viz nápad), duševní zdraví (viz například tento nápad) 

nebo podpora digitální odborné přípravy mladých lidí 

s cílem propagovat zdravé a poučené využívání 

technologií. 

V tomto ohledu jeden přispěvatel vyzývá k větší 

regulaci počítačových her a videoher, zejména těch, 

které jsou zaměřeny na děti (a jsou u nich populární), 

neboť některé z nich mohou vést mimo jiné k vytvoření 

návyku na hazardní hry (viz nápad). 

Stejně tak se v rámci tematické sekce Zdraví 

diskutovalo o výzvě k integraci digitálního 

zdravotnictví v rámci EU (viz například tento nápad) 

nebo k zavedení digitálního evropského průkazu 

zdravotního pojištění (viz například tento nápad). 

Propracovanější nápady navrhují vytvoření jednotné 

platformy pro elektronickou správu zdravotnictví, která 

by byla obzvláště zajímavá pro mnoho Evropanů 

využívajících možností přeshraniční mobility (viz 

například tento nápad). Tento nápad byl rozšířen 

na vytvoření elektronických certifikátů EU (viz 

například tento nápad). Autoři komentářů však často 

vyjadřují obavy ohledně ochrany soukromí a údajů. 

O nápadu, jenž se týká evropské platformy pro 

digitální zdravotnictví, se často diskutuje v souvislosti 

s očkováním proti COVID-19 a zeleným pasem (viz 

například tento nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=en
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Obrázek 139 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Digitální transformace“ – část 1 
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Obrázek 20 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Digitální transformace“ – část 2 
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K základnímu tématu „Evropská demokracie“ bylo 

vloženo na digitální platformu celkem 2 316 nápadů, 

4 248 komentářů a 940 akcí. Nejčastěji diskutovanými 

tématy jsou volby do Evropského parlamentu a výzva 

k restrukturalizaci evropských institucí (nebo dokonce 

federalizaci EU), po nichž následuje široké spektrum 

návrhů na zvýšení účasti občanů a prohloubení 

znalostí o evropských záležitostech a na podporu 

společné evropské identity. Interakce obecně jsou 

v rámci tohoto tématu konstruktivní a zaměřené 

na budoucnost, i když je v některých z nich vyjádřena 

obava, že EU hrozí kolaps v důsledku napětí, 

populismu a nacionalismu. Přestože se příspěvky 

mezi různými tématy a v zásadě srovnatelnou mírou 

zapojení překrývají, byly rozděleny takto: 

 

 

 Volby do Evropského parlamentu 

 Federalizace Evropské unie 

 Účast občanů a konzultace 

 Reformy orgánů 

 Podpora společné evropské identity 

a veřejného prostoru 

 Ochrana a posílení demokracie 

 

 

 

 

 

 

8. Evropská  
demokracie 
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Akce 
Společným cílem mnoha akcí pořádaných v rámci 

tématu „Evropská demokracie“ je shromáždit 

nápady, které mohou v rámci Konference 

o budoucnosti Evropy podpořit diskusi. O této 

otázce se obecně diskutovalo na několika akcích, 

čímž došlo k pokroku v nápadech na zlepšení 

a fungování evropské demokracie (viz například 

tato akce). Na jiných akcích účastníci zaujali 

konkrétní postoj, zejména federalistický postoj (viz 

například tato akce) nebo postoj ve prospěch Unie, 

která je kulturně i politicky více různorodá (viz 

akce). 

Některé akce se zaměřily na demokratické 

začlenění a účast znevýhodněných skupin 

v politice. Ve Francii oslovila iniciativa s názvem 

GHETT’UP mladé lidi žijící ve znevýhodněných 

oblastech s cílem pochopit, jak by oni chtěli přispět 

k rozhodovacímu procesu EU (viz akce). Byla 

uspořádána on-line akce věnovaná zastoupení 

migrantů v politice, na které se navrhly způsoby, jak 

bojovat proti diskriminaci a posílit politický závazek 

migrantů (viz tato akce). 

V rámci konference bylo uspořádáno mnoho akcí 

věnovaných evropské demokracii, jejichž cílem bylo 

vyslechnout názor mladých lidí na budoucnost 

demokratického systému EU. Na jedné akci 

věnované univerzitním studentům, která se 

uskutečnila v Miláně, byla položena otázka, jak 

„posílit evropskou demokracii“ (viz akce). Během 

diskuse účastníci navrhli zrušit nebo omezit právo 

veta, posílit komunikační kanály mezi orgány EU 

a jejími občany a posílit donucovací opatření vůči 

těm členským státům, které nerespektují zásady 

právního státu. 

Během on-line akce pořádané litevskou knihovnou 

se analyzovala úloha neveřejné správy a její 

demokratické dilema, konkrétně otázka, zda mohou 

nevolení úředníci ovlivnit veřejnou správu. 

Na konferenci se rovněž diskutovalo o tom, jak 

zlepšit transparentnost veřejné správy (viz akce). 

 

Volby 
do Evropského 
parlamentu 

Část nápadů v rámci tématu „Evropská demokracie“ 

byla věnována změnám ve způsobu konání voleb 

do Evropského parlamentu jako prostředků k většímu 

zapojení občanů do demokratických procesů EU. 

Jeden ze široce podporovaných nápadů, který vyvolal 

různé reakce, se týká vytvoření celoevropských 

nadnárodních volebních kandidátních listin (viz 

nápad). Bylo rovněž navrženo vytvoření nového 

volebního obvodu pro Evropany žijící v jiném 

členském státě, aby byli kandidáti motivováni k tomu 

zaměřit se spíše na evropské než na domácí otázky 

(viz nápad). Byly navrženy i další nápady týkající se 

volební reformy, jak podpořit celoevropskou diskusi, 

a přiblížit tak poslance Evropského parlamentu 

občanům (viz například tento nápad). Jedním 

z navrhovaných konkrétních druhů volební reformy je 

změnit přerozdělení křesel v rámci Parlamentu 

a nahradit stávající poměrný systém většinovým 

systémem založeném na koalici (viz nápad). Jeden 

z nápadů se zasazuje o to, aby byli poslanci 

Evropského parlamentu jmenováni vnitrostátními 

zákonodárnými sbory, a nikoli voleni přímou volbou 

(viz nápad). 

Některé návrhy se konkrétněji zabývají způsoby, jak 

zvýšit ve volbách do Evropského parlamentu volební 

účast. Na platformě jsou uvedeny výzvy k zavedení 

povinného hlasování (viz nápad), jakož i návrhy 

na usnadnění účasti, například umožněním 

korespondenčního hlasování (viz nápad) a registrací 

voličů v den voleb, vyhlášením dne konání voleb 

státním svátkem (viz nápad) a dokonce konáním 

různých druhů voleb ve stejný den (viz nápad). Někteří 

přispěvatelé rovněž diskutují o digitálním hlasování, 

včetně nápadu vytvořit skupinu celoevropských 

digitálních voličů (viz nápad). Otázka digitálního 

hlasování je rovněž řešena v rámci základního tématu 

„Digitální transformace“. 

Rovněž se navrhuje harmonizovat minimální věk pro 

účast ve volbách do Evropského parlamentu (viz 

například tento nápad) a pokud možno jej stanovit 

na 16 let (viz nápad). Cílem těchto nápadů je mimo 

jiné povzbudit mladé lidi, aby se zapojili do politiky, což 

je otázka, kterou účastníci často považují za klíčovou. 

Seminář ve Vídni se mimo jiné zabýval způsoby, jak 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/29866
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/97120
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/85966
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92632
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/107714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/118207
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/119197
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
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zvýšit účast mladých občanů ve volbách 

do Evropského parlamentu (viz akce). Návrhy 

předložené během semináře zdůrazňují potřebu zvýšit 

počet mladých poslanců Evropského parlamentu 

a umožnit kandidátům ve věku od 16 let kandidovat ve 

volbách. Účastníci akce pořádané na Maltě diskutovali 

o výsledcích projektu „Eurovoters“, což je iniciativa 

zaměřená na odbornou přípravu mladých voličů 

v zemi. Během této akce bylo předloženo mnoho 

návrhů, včetně nutnosti upustit od posuzování 

„mládeže“ jako jedné skupiny, čímž se riskuje 

vyloučení specifických potřeb v rámci konkrétních 

komunit. Platforma vyzývá k tomu, aby se mladým 

lidem poskytovaly příležitosti pravidelně prezentovat 

své názory v Evropském parlamentu (viz nápad), další 

nápad zase představuje jiný typ platformy, kde se 

mladí uživatelé seznamují s poslanci Evropského 

parlamentu a s jejich politickými návrhy (viz nápad). 

Související příspěvek navrhuje stanovit kvótu pro 

poslance Evropského parlamentu, kteří jsou mladší 

35 let (viz nápad). 

Další účastníci se zabývají otázkou hlasovacích práv 

z pohledu osob se zdravotním postižením nebo se 

zdravotními podmínkami, které omezují jejich 

schopnost hlasovat. Tyto příspěvky podporují volby 

do Evropského parlamentu, které jsou pro tyto 

kategorie osob inkluzivnější (viz například tento 

nápad). 

Jeden účastník navrhl, aby byl pro volby 

do Evropského parlamentu vytvořen seznam pro 

genderovou rovnost (viz nápad). 

Některé nápady se zabývají konkrétními otázkami 

týkajícími se politických stran. Jeden přispěvatel 

například navrhuje použití pouze symbolů evropských 

stran, a nikoli symbolů vnitrostátních stran (viz nápad), 

aby se opět posílil nadnárodní charakter voleb. Podle 

jiného příspěvku by strany měly být přístupnější pro 

lidi z různých kulturních nebo socioekonomických 

prostředí (viz nápad). 

 

 

 

 

 

 

Federalizace 
Evropské unie 

Velký počet příspěvků v rámci základního tématu 

Evropská demokracie vyzývá k federalizaci Evropské 

unie, přičemž se výklad tohoto pojmu různí. Tato 

otázka se u akcí souvisejících s tímto tématem 

opakovaně vrací (viz například tato akce). 

„Federalizace“ je rovněž jedním z nápadů, který 

na platformě získal největší podporu (viz nápad 

a nápad) a od účastníků obdržel různé připomínky. 

Někteří přispěvatelé vnímají federalizaci jako nejlepší 

způsob, jak může EU dosáhnout svého plného 

potenciálu (viz například tento nápad a tato akce), ale 

také jako prostředek, jak zvýšit důvěryhodnost EU 

a vliv EU na světové politické scéně a pravomoc řešit 

nadnárodní problémy, kterým dnes čelíme, jako je 

změna klimatu a pandemie COVID-19 (viz nápad). 

Federalizace je kromě toho účastníky, kteří tuto 

myšlenku podporují, vnímána jako možnost, jak 

překonat euroskepticismus a nacionalistické nálady. 

Například velmi podporovaný a diskutovaný nápad 

prosazuje zřízení ústavodárného shromáždění, které 

by vypracovalo evropskou ústavu definující klíčové 

prvky a zásady demokratické evropské federace (viz 

nápad). V rámci diskuse rovněž zaznívají konkrétnější 

výzvy ke společné fiskální a hospodářské politice (viz 

nápad), a to včetně jednoho nápadu „Evropské unie 

daňových poplatníků“ (viz nápad), jedné evropské 

armády a federalizace zahraniční politiky společně 

s novým uspořádáním orgánů EU podle 

federalistických zásad. 

Někteří přispěvatelé jsou však k federalizaci skeptičtí. 

Někteří účastníci se obávají, že by mohla vést 

k nadměrné centralizaci moci nebo k nerovnováze 

mezi členskými státy. Jiní se domnívají, že existuje 

mnoho problémů, které je třeba překonat, aby se tento 

nápad mohl stát skutečností. Někteří přispěvatelé 

podporují decentralizaci, která by na členské státy 

přenesla rozsáhlejší pravomoci (viz například tento 

nápad), přinesla by jim větší svobodu a respekt 

k identitě členských států a svobodnou spolupráci 

v oblastech, kde je to užitečné (viz například tento 

nápad). Jeden z těchto nápadů vyjadřuje znepokojení 

nad nápadem „stále užší Unie“ a potenciální 

pravomocí federálních soudů a obhajuje konfederaci 

namísto federální unie (viz nápad). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386
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Vzhledem k odlišným vnitrostátním souvislostem 

a úrovni připravenosti členských států stát se součástí 

federální unie prosazují někteří účastníci myšlenku 

postupné federalizace se systémem „přechodových 

zón“ (viz nápad). Tento typ přispěvatelů podporuje 

myšlenku federativní Evropy, ale v současné fázi ji 

mohou považovat za nerealistickou, a proto prosazují 

vícerychlostní Unii, která by v krátkodobém horizontu 

zlepšila strategickou autonomii EU a perspektivu 

federalismu (viz nápad). 

Účast občanů 
a konzultace 

Příspěvky na platformě zahrnují řadu návrhů 

na posílení účasti občanů a pocitu odpovědnosti, 

pokud jde o rozhodování EU. 

Část nápadů a akcí je věnována diskusi o rozvoji 

trvalejších mechanismů založených na participativní 

demokracii a interakci mezi občany s cílem posílit 

a doplnit zastupitelskou demokracii, mimo jiné 

s využitím zkušeností z Konference o budoucnosti 

Evropy. Účastníci například navrhují systematičtější 

využívání občanských shromáždění a panelů 

k přípravě nejdůležitějších a nejobtížnějších 

politických rozhodnutí v EU (viz například tento 

nápad). Jeden účastník navrhuje, aby tato 

shromáždění svolávali přímo občané v návaznosti 

na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu (viz 

nápad). Někteří přispěvatelé navrhují „občanský 

parlament“, „shromáždění organizací občanské 

společnosti“ (viz nápad) nebo „ústavodárné 

shromáždění“ (viz nápad) s cílem poskytovat 

poradenství Evropskému parlamentu. Účastníci 

rovněž diskutují o nápadu celounijních referend 

o institucionálních a politických základních tématech 

EU (viz například tento nápad). Někteří účastníci tento 

nápad považují za alternativu k vnitrostátním 

referendům o evropských záležitostech, jejichž 

výsledky mohou vést k blokování určitých politických 

iniciativ EU, a to bez ohledu na míru podpory těchto 

iniciativ ze strany EU (viz například tento nápad). 

Některé z těchto příspěvků se konkrétně zabývají 

přínosy vícejazyčné digitální platformy, chválí 

a kritizují, ale také předkládají návrhy na zlepšení. 

Mnozí účastníci například zdůrazňují, že je třeba 

zavést systém zpětné vazby pro sledování návrhů 

občanů v průběhu konference (viz například tento 

nápad). Další účastník v reakci na návrh, aby se 

konference stala trvalou, upozorňuje na to, že je třeba 

čas od času shrnout obsah platformy a vyvolat o něm 

diskusi (viz nápad). 

Příspěvky rovněž zahrnují návrh na vytvoření 

centrální on-line platformy s jedním kontaktním 

místem, na které by se soustředily veškeré příspěvky 

veřejnosti, ať už se jedná o evropské občanské 

iniciativy, stížnosti nebo petice, do institucionální 

participativní struktury EU (viz nápad), zatímco další 

přispěvatel navrhl, aby platformy byly věnované 

výhradně sdružením (viz nápad). 

Mezi různými druhy on-line platforem, které účastníci 

navrhli za účelem posílení demokratické účasti, je 

cílem jedné z nich vytvořit lobbistický systém zdola 

nahoru financovaný společně evropskými občany 

prostřednictvím darů jednotlivců a sdílení nápadů 

prostřednictvím téhož portálu (viz nápad). Cílem této 

platformy je řešit problém nerovných příležitostí vlivu 

mezi jednotlivými občany a velkými organizacemi. 

Další přispěvatelé navrhují on-line digitální fórum, 

na němž by občané EU mohli diskutovat o právních 

předpisech EU s využitím systému upvotů 

a komentářů vycházejícího ze sociálních médií (viz 

nápad). V rámci podobného nápadu se hovoří 

o platformě pro lobbování občanů jako o alternativním 

způsobu, jak mohou běžní občané EU a menší 

společnosti předávat své odborné znalosti a názory 

na právní předpisy v rozhodovacím procesu EU (viz 

nápad).  

Mnoho účastníků diskutuje o významu občanských 

technologií, zejména v současné době rostoucí 

nedůvěry vůči politickým stranám (viz nápad). Podle 

této myšlenky by občanské technologie umožnily 

pochopit stávající stále složitější povahu veřejné 

správy a posílit aktivní zapojení a účast. 

Akce pořádaná v italském městě Brindisi rozvinula 

širokou škálu nápadů na zlepšení přímých 

demokratických mechanismů na úrovni EU, včetně 

zvýšení povědomí veřejnosti o některých již 

existujících nástrojích, jako jsou petice EU, dočasné 

výbory, evropští mediátoři a platforma Solvit. 

Jedním ze způsobů, jak zlepšit evropskou demokracii, 

je rovněž přiblížit poslance EP občanům. Jeden 

z účastníků předkládá různé strategie s cílem zlepšit 
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
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komunikaci a podpořit přímou výměnu nápadů mezi 

poslanci EP a jejich voliči (viz nápad). Mezi 

navrhovanými nápady je i zřízení místních kanceláří 

poslanci EP v jejich vlastních volebních obvodech. 

Tato myšlenka se částečně podobá návrhu jiného 

účastníka na vytvoření systému místních zastupitelů 

odpovědných za unijní záležitosti (viz nápad), což je 

další způsob, jak přiblížit orgány EU evropským 

občanům. 

 

Reformy orgánů 

Značný počet nápadů je rovněž věnován konkrétnější 

diskusi o reformách evropských orgánů s cílem zvýšit 

jejich účinnost a transparentnost a přiblížit je 

občanům. Nápady na reformy orgánů mohou 

zahrnovat návrhy na výraznější restrukturalizaci 

orgánů (viz například tento nápad), ale také strategie, 

jejichž cílem je zvýšit odpovědnost tvůrců politik 

za účinnost politických iniciativ. Jeden účastník 

například prosazuje nápad, aby posouzení dopadů 

bylo povinné ve všech fázích legislativního procesu 

(viz nápad). 

Pokud jde o Evropský parlament, přispěvatelé 

nejčastěji požadují, aby mu byla udělena skutečná 

pravomoc legislativní iniciativy (viz například tento 

nápad). Existují rovněž výzvy k tomu, aby disponoval 

fiskálními pravomocemi (viz nápad). Diskutuje se 

rovněž o sídle Evropského parlamentu, přičemž 

přispěvatelé požadují, aby se rozhodlo mezi 

Štrasburkem a Bruselem (viz například tento nápad), 

a to rovněž z důvodů snížení nákladů na logistiku (viz 

nápad). 

Pokud jde o Evropskou radu a Radu Evropské unie, 

na platformě a v rámci základního tématu Evropská 

demokracie se opakovaně objevuje nápad přejít 

k hlasování kvalifikovanou většinou, a to alespoň 

v určitých oblastech politiky (viz například tento 

nápad), s cílem ukončit právo veta (viz například tento 

nápad). Rovněž probíhají diskuse o úloze Rady 

v rámci uspořádání orgánů EU (viz například tento 

nápad) a návrhy na prohloubení dvoukomorového 

zákonodárného sboru v EU (viz například tento 

nápad). 

Pokud jde o Evropskou komisi, ve skupině příspěvků 

se diskutuje o volbě předsedy Komise a jmenování 

komisařů, včetně systému vedoucích kandidátů (viz 

například tento nápad) a o přímé volbě předsedy 

Komise občany (viz například tento nápad). Účastníci 

rovněž upozorňují na otázku počtu komisařů (viz 

například tento nápad). 

Jedním z mnoha diskutovaných nápadů je mít přímo 

voleného předsedu EU, například sloučením úlohy 

předsedy Evropské komise a Evropské rady (viz 

například tento nápad). Zaznívají rovněž výzvy 

k vytvoření jednotného kontaktního místa, které by EU 

umožnilo vystupovat ve vnějších vztazích jednotně 

(viz například tento nápad). Jeden z účastníků 

navrhuje sloučit úlohu předsedy Euroskupiny 

a místopředsedy Evropské komise pro euro s cílem 

vytvořit ministerstvo hospodářství a financí jako 

možnost, jak zlepšit koordinaci (viz nápad). 

Kromě toho jsou zmíněny reformy Výboru regionů 

a Hospodářského a sociálního výboru, například 

za účelem zefektivnění jejich fungování. Součástí 

návrhů je i reforma Výboru regionů tak, aby zahrnoval 

vhodné způsoby dialogu pro regiony, města a obce 

(viz nápad) nebo aby mu byla svěřena posílená úloha 

(viz nápad). V souvislosti s tím jiný účastník navrhuje 

uznat euroregiony za institucionální subjekty (viz 

nápad). 

Jeden velmi podporovaný nápad požaduje, aby EU 

vytvořila jasný mechanismus týkající se práva států 

bez státní příslušnosti na sebeurčení (viz nápad). 

Společně diskutovaným tématem je rovněž úloha 

Evropského soudního dvora (viz například tento 

nápad). Objevují se výzvy k vyjasnění či dokonce 

posílení jeho pravomocí (viz například tento nápad) 

a další žádající jejich omezení (viz například tento 

nápad). 

Někteří přispěvatelé se zaměřují na úlohu Evropské 

centrální banky (viz nápad) a Euroskupiny (viz nápad) 

a navrhují způsoby, jak tyto orgány reformovat. Jeden 

nápad vyzývá k dokončení bankovní unie 

prostřednictvím evropského systému pojištění vkladů 

(viz nápad). 

Různé nápady na reformy mají generační zaměření. 

Jeden účastník například navrhuje zavést posouzení 

dopadů politik a právních předpisů EU s cílem měřit 

jejich konkrétní dopad na mládež (viz nápad). „Test 

ověřování dopadu předpisů EU na mladé lidi“ by tak 
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http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/214732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/256876
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/188299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/29272
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13367
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143590
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199618?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/221662
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/247006
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/233443
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pomohl vnést perspektivu mladých lidí do institucí 

a učinit politiky EU pro mladé lidi inkluzivnější. Návrhy 

se však netýkaly pouze mladých lidí. Jeden 

z účastníků navrhl zřízení postu evropského komisaře 

pro seniory (viz nápad). 

Podpora společné 
evropské identity 
a veřejného prostoru 

V rámci tohoto tématu přispěvatelé diskutují 

o společné evropské identitě na základě společných 

evropských hodnot demokracie (viz akce), o nichž se 

vedou diskuse i v rámci jiných témat. Předkládají však 

také praktické nápady na podporu takové společné 

evropské identity, jakož i společného evropského 

veřejného prostoru, a to i prostřednictvím příspěvků 

sdělovacích prostředků. 

Nejdiskutovanější je téma jazyka. Společný jazyk je 

vnímán jako účinný (a někdy jako jediný), způsob, jak 

vytvořit silnou evropskou identitu (viz například tento 

nápad). Jako sjednocující jazyk je často uváděno 

esperanto (viz například tento nápad), prostřednictvím 

kterého by se rovněž mohly překonat rozpory mezi 

příznivci jednotlivých národních jazyků. Přestože se 

přispěvatelé neshodují na tom, který jazyk by měl být 

pro Evropany upřednostněn, všichni souhlasí s tím, že 

aby se společného jazyka dosáhlo, je nezbytné 

podporovat jazykové vzdělávání (viz například tento 

nápad). Další příspěvky vyzývají k tomu, aby byla lépe 

dodržována zásada mnohojazyčnosti (viz například 

tento nápad), například překladem veškerých 

oficiálních publikací EU do všech jazyků EU (viz 

nápad). 

Kromě toho se vyskytují nápady na zřízení 

sportovního týmu EU (viz například tento nápad), 

na stanovení dne 9. května státním svátkem ve všech 

členských státech (viz nápad) nebo na vytvoření pasu 

EU (viz nápad) s cílem posílit evropského ducha. 

Jeden z účastníků rovněž navrhuje zřízení 

twinningových programů mezi zaměstnanci, aby se 

i Evropané, kteří nejsou ve školním věku, mohli 

seznámit s kulturou jiné země EU, například účastí 

na kurzu odborné přípravy v zahraničí (viz nápad). 

Budoucí generace jsou vnímány jako klíčové hnací 

síly společné identity EU, a proto mnoho účastníků 

zdůrazňuje význam vzdělávání mládeže v evropských 

politických záležitostech (viz nápad), což je téma, 

o němž se podrobně diskutuje i v rámci tematické 

sekce „Vzdělávání, kultura, mládež a sport“. 

Kromě jazyků jsou i kulturní produkty vnímány jako 

prvky, které mohou Evropany spojovat. Proto jeden 

z účastník vyzývá k podpoře šíření kulturní produkce 

v rámci evropských hranic vytvořením prostoru pro 

„volný pohyb informací“, což znamená omezení 

autorských práv a překážek v udělování licencí 

v rámci EU (viz nápad). 

Řada příspěvků v rámci tématu evropské identity se 

týká tématu sdělovacích prostředků a způsobu, jakým 

mohou přispět k šíření znalostí o EU a k vytvoření 

evropského ducha (viz například tento nápad). Jedním 

z opakujících se návrhů, které získaly relativně vyšší 

počet hlasů, je vytvoření celoevropských médií nebo 

sítí (viz například tento nápad) nebo vytvoření jednoho 

veřejnoprávního vysílacího subjektu EU (viz například 

tento nápad). Cílem tohoto návrhu je především zvýšit 

povědomí občanů o otázkách EU, například živým 

přenosem diskusí a akcí, ale také podpořit společného 

ducha EU oslavou evropských hodnot a evropských 

kultur prostřednictvím dokumentárních materiálů 

o zemích EU. Někteří přispěvatelé rovněž vyzývají 

k vytvoření televizního a rozhlasového kanálu EU, 

který by šířil hodnoty EU i za jejími hranicemi (viz 

například tento nápad). 

Jiní účastníci navrhují, aby novinářům byla poskytnuta 

odborná příprava ohledně zpravodajství z EU nebo 

aby veřejnoprávním vysílacím organizacím byla 

uložena povinnost věnovat určitý procentní podíl 

vysílacího času záležitostem EU (viz nápad). 

Ochrana a posílení 
demokracie 

Řada nápadů v rámci tohoto tématu se 

týká ochrany demokracie v EU a vyzývá k rozhodným 

krokům proti vládám, které porušují demokratické 

zásady, zejména pokud jde o Maďarsko a Polsko (viz 

například tento nápad). Touto otázkou se podrobněji 

zabývá základní téma „Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost“. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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Přispěvatelé rovněž uznávají, že dezinformace 

a falešné zprávy mohou pro demokracie představovat 

nebezpečí. Objevují se výzvy k důraznějšímu přístupu 

v boji proti šíření zavádějících informací, včetně 

návrhů na vytvoření mobilní aplikace pro ověřování 

faktů (viz nápad) nebo nezávislého orgánu EU pro 

kontrolu informací v médiích (viz nápad). Někteří 

přispěvatelé rovněž podporují zvláštní předpisy EU 

o obsahu, který může být zveřejňován v sociálních 

médiích (viz například tento nápad). 

V řadě nápadů a komentářů se diskutuje o potřebě 

regulovat lobbování a vyzývá se k vypracování 

kodexu chování pro politiky nebo k vytvoření 

nezávislého evropského orgánu, který by měl 

prostředky pro boj proti korupci a nežádoucímu vlivu 

lobbistů (viz například tento nápad). Jeden 

z účastníků prosazuje zákaz využívání sponzorství 

během předsednictví Rady EU, což je praxe, při níž 

vláda členského státu EU, který vykonává 

předsednictví, obdrží finanční podporu na uvádění log 

značek na oficiálním materiálu on-line nebo 

na fyzickém materiálu (viz nápad). 

Rovněž se vyzývá k přijetí obecných opatření pro boj 

proti korupci, například při zadávání veřejných 

zakázek na místní úrovni (viz například tento nápad). 

Jeden účastník navrhuje zavedení jednotné databáze, 

která by kombinovala stávajících více systémů EU pro 

podávání zpráv (viz nápad). Další z účastníků 

navrhuje, aby evropští politici a úředníci, kteří působí 

ve významných funkcích, jako jsou např. poslanci 

Evropského parlamentu nebo komisaři, nesměli 

vlastnit akcie (viz nápad). 

Jeden účastník vyjadřuje znepokojení nad 

nežádoucím zahraničním vlivem na evropskou 

demokracii a požaduje prověření toho, kolik klíčové 

infrastruktury EU vlastní Čína, a žádá EU, aby jakožto 

strategického hospodářského partnera v obchodních 

dohodách zvýhodnila před Čínou Indii (viz nápad). 

Akce pořádaná v Bruselu zdůraznila klíčovou úlohu, 

jakou při posilování demokracie a společenského 

pokroku hrají města a místní komunity. V době silného 

nesouladu mezi institucionálním centrem a periferními 

oblastmi by úloha měst a obcí mohla být klíčová při 

budování důvěry občanů v demokratické instituce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Obrázek 22 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Evropská demokracie“ – část 1 
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Obrázek 23 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Evropská demokracie“ – část 2 
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Od spuštění platformy bylo v tematické sekci Migrace 

shromážděno celkem 2 488 příspěvků, včetně 

847 nápadů, 1 457 komentářů a 184 akcí. 

U příspěvků v této tematické sekci lze vysledovat tři 

obecné trendy. Na jedné straně se v rámci jedné 

skupina interakcí vyzývá k větší solidaritě a lepším 

integračním postupům, na straně druhé si jiní autoři 

příspěvků přejí více opatření ke kontrole a omezení 

migrace. Další skupina účastníků zastávající 

kompromisní postoj by chtěla podpořit mezinárodní 

mobilitu, avšak pouze mezi hospodářsky rozvinutými 

demokraciemi. Na základě výše uvedeného se 

analyzují tato témata: 

 

 

 

 

 Společná migrační politika EU 

 Humanistický postoj k migraci 

 Integrace 

 Migrace ze zemí mimo EU jako hrozba 

 Ochrana hranic 

 Řešení základních příčin migrace 

 

 

 

 

 

 

9.  Migrace 
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Akce 
K akcím, na nichž se diskutovalo o migraci 

z evropského politického hlediska, patřila rychlá 

výměna názorů („speed-dating“) na migrační 

politiku, která se konala v Bruselu (viz akce). Tato 

akce byla zaměřena zejména na začleňování 

migrantů z hlediska kultury a zaměstnanosti. 

Účastníci požadovali větší zapojení EU do boje 

proti rasismu a diskriminaci a navrhli způsoby, jak 

zlepšit zastoupení migrantů v oblasti kultury 

a na trhu práce. 

Na jiných akcích souvisejících s migrací, jako byla 

debata pořádaná ve Vilniusu (viz akce), převládaly 

obavy týkající se bezpečnosti a ochrany hranic. 

Kromě diskuse o způsobech, jak zlepšit ochranu 

evropských hranic, se účastníci této akce zabývali 

migrační krizí na hranicích mezi Evropskou unií 

a Běloruskem a analyzovali její důsledky pro země, 

do nichž migranti přicházejí. Na rozdíl od jiných 

akcí věnovaných ochraně hranic se tato diskuse 

zabývala i humanitárními problémy s ní spojenými 

a snažila se poskytnout odpověď na otázku, zda 

mohou hranice EU chránit demokracii i lidskost. 

Do jisté míry rezonovala tato otázka v mnoha 

debatách o migračních politikách, například 

v online debatě pořádané řeckou nadací (viz akce). 

Na této akci se hovořilo převážně o paktu mezi 

Tureckem a EU, jehož účelem je kontrola 

migračních toků. Mezi účastníky byl patrný 

názorový rozkol – jedna část tento pakt 

podporovala jakožto účinné řešení selhání 

dublinského systému a druhá část jej odsoudila 

s ohledem na opakované porušování lidských práv 

ze strany Turecka. V podobném duchu na akci pro 

mládež pořádané v Polsku podpořili mladí účastníci 

vyvážený postoj k migraci s přísnými kontrolami 

na hranicích, ale zároveň se vyslovili pro 

humanitární přístup (viz akce). Na akci ve Švédsku 

se diskutovalo o současných výzvách a budoucích 

perspektivách evropského migračního systému (viz 

akce). Jedním ze závěrů, které byly na této akci 

vyvozeny, je potřeba zohlednit kulturní otřes, 

kterému migranti při začleňování do evropských 

společností čelí. Účastníci poukázali na význam 

rodinných vazeb v mnoha nezápadních 

společnostech a na změnu, s níž se mohou 

migranti potýkat, když se přestěhují do společností, 

jako jsou ty evropské, u nichž orientace na rodinu 

nemá takový význam. 

Na některých akcích ve Španělsku se diskutovalo 

o tom, jak je problematika migrace zastoupena ve 

školách, a o roli vzdělávání při integraci migrantů 

(viz například tato akce). Na jiné školní akci konané 

v Portugalsku byla navržena simulace Evropského 

parlamentu, během níž studenti diskutovali 

o přínosech a omezeních evropského prostoru 

volného pohybu a politiky EU v oblasti hranic (viz 

akce). 

Společná migrační 
politika EU 

Řada nápadů v této tematické sekci požaduje 

společnou migrační politiku EU. Často je doprovázejí 

výzvy k lepšímu dodržování lidských práv 

a k účinnému systému přerozdělování. Často se také 

uvádí potřeba reformovat dublinský systém. 

Přispěvatelé, kteří prosazují přísnější migrační 

politiky, požadují v rámci podtématu legální migrace 

také společnou politiku EU v oblasti selektivní migrace 

s kvótami, přísnější postupy výběru a přijímání (viz 

například tento nápad). Mezi další přístupy k legální 

migraci patří návrh zavést Evropský bodový imigrační 

systém, jenž je někdy považován za nezbytný pro 

efektivnější regulaci migračních toků je třeba (viz 

nápad). Přispěvatelé rovněž chtějí prozkoumat model, 

který umožňuje přemístit žadatele o azyl do středisek 

v partnerské zemi, aby mohl být jejich případ 

přezkoumán (viz akce). 

I příspěvky, které jsou k migraci otevřenější, obdobně 

vyžadují jednotný a účinnější přístup, jenž je 

v těsnějším souladu s evropskými (sociálními) 

hodnotami. V příspěvcích se konkrétně diskutuje 

například o jednotném a účinném azylovém řízení EU 

(viz nápad) a poukazuje se také na potřebu 

reformovat dublinské nařízení, aby se zabránilo 

nerovnému rozdělování žadatelů o azyl a migrantů 

(viz například tento nápad). V některých z těchto 

příspěvků se navrhuje, aby byl migrantům udělen 

dočasný cestovní pas EU, na jehož základě by získali 

přístup k pracovním právům a právům pobytu (viz 

například tento nápad). V tematické sekci Migrace 

získal širokou podporu nápad, jenž rovněž požadoval 

konkrétnější a spravedlivější evropskou politiku 

v oblasti ekonomické migrace, včetně legálních cest 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/88408
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/81610?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/100091?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/82171
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/115501
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/123421
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
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pro vstup do EU a integrační politiky založené 

na rovném zacházení a plném dodržování lidských 

práv (viz nápad). 

Jeden příspěvek podporuje myšlenku vytvořit funkci 

evropského komisaře pro azyl a migraci, který by měl 

jednat v koordinaci s ostatními orgány a dohlížet 

na společný azylový systém EU (viz nápad). 

Občané se rovněž vyjadřují pro politiku EU v oblasti 

migrace pracovních sil nebo náborové strategie EU 

pro studenty a kvalifikované zaměstnance ze zemí 

třetího světa. V této souvislosti jeden přispěvatel 

zdůrazňuje, že EU potřebuje větší pravomoci v oblasti 

migrace, aby mohla zajistit řízení migrace v souladu 

se zásadami a hodnotami Unie (viz nápad). 

Jedna skupina přispěvatelů prosazuje nápad podpořit 

selektivní typ imigrace. Vzhledem k hospodářským 

výhodám, které migrace přináší, ji tito účastníci 

obvykle vnímají pozitivně. Navrhují zaměřit se 

na konkrétní země s cílem přilákat z nich talenty (viz 

nápad) nebo zjednodušit kritéria mobility mezi 

hospodářsky vyspělými demokraciemi na západě i 

v Asii, zejména v rámci dohod o volném obchodu (viz 

nápad). 

Humanistický postoj 
k migraci 

Přispěvatelé, kteří upřednostňují humanistický postoj 

k migraci, prosazují změnu způsobu prezentace 

problematiky migrantů, zejména s ohledem na jejich 

přínos jako zdravotnických pracovníků během 

pandemie (viz akce). 

Některé příspěvky podporují vytvoření humanitárních 

koridorů nebo plnohodnotné politiky otevřených hranic 

a kritizují nedostatečnou solidaritu s migranty (viz 

například tento nápad). Účastníci, kteří se k těmto 

myšlenkám hlásí, mají obecně za to, že iniciativy 

zaměřené na hlídkování ve Středomoří s cílem přimět 

migranty k návratu či dohody o kontrole migračních 

toků, jako je dohoda mezi EU a Tureckem, jsou 

selháním migračního systému EU (viz například tento 

nápad). 

Přispěvatelé požadují dodržování lidských práv, 

řešení pro boj proti neregulované migraci či 

přistěhovaleckou politiku EU s jednoduššími 

a dostupnějšími azylovými řízeními v zemích původu, 

legálními a bezpečnými migračními trasami a tvrdým 

zákrokem proti obchodování s lidmi s cílem zabránit 

úmrtím uprchlíků na hranicích EU (viz například tento 

nápad). 

Někteří přispěvatelé navrhují právní rámec, který by 

zastavil nucený návrat integrovaných osob a rodin 

do nebezpečných zemí původu (viz nápad). Jiní 

účastníci podporují strategii dobrovolných spíše než 

nucených návratů, neboť dobrovolné návraty 

prováděné ve spolupráci se zeměmi původu se 

ukázaly jako mnohem účinnější (viz nápad). 

Některé z těchto příspěvků se rovněž zabývají 

otázkami nerovnosti, které mají dopad na stávající 

postupy žádostí o azyl. Upozorňují například 

na skutečnost, že v případě osob žádajících o azyl je 

podíl mužů výrazně vyšší než podíl žen nebo rodin (viz 

nápad). Jiní poukazují na obtíže, kterým čelí žadatelé 

o azyl z řad LGBTIQ, a vyzývají k větší ochraně 

a lepší podpoře této skupiny (viz nápad). 

 

Integrace 

Mnoho návrhů souvisí s integrací migrantů. Účastníci 

uznávají, že je třeba vytvořit účinnější integrační 

programy a věnovat zvláštní pozornost jazykovému 

vzdělávání. Řada účastníků projednává a podporuje 

nápad, jenž EU vyzývá k vytvoření integračních 

programů, přičemž jsou vyjadřovány různé názory (viz 

nápad). 

U řady dalších nápadů, v jejichž souvislosti se 

diskutuje o integraci, často zaznívají výzvy, aby se 

na migranty vztahovaly monitorovací následná 

opatření s cílem zajistit jejich plnou integraci 

v členských státech EU. Jeden nápad vidí velký 

potenciál v uznávání a další aktivaci migrantů a členy 

přijímajících komunit jako tvůrce změn (viz nápad). 

Význam zapojení migrantů do místních projektů 

a dobrovolnických činností se při mnoha příležitostech 

zvyšuje (viz například tento nápad). Jeden respondent 

zdůrazňuje, že je důležité zaujmout k integraci 

průřezový přístup, jenž bude zaměřen 

na přenositelnost politik přijatých na místní úrovni 

a bude zahrnovat různé subjekty, od institucí přes 

místní sdružení, přičemž poskytování tohoto druhu 

rámce je odpovědností EU (viz nápad). Pro integraci 

se za klíčové považuje vzdělávání, kdy hlavní úlohu 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
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hrají jazyk a evropské hodnoty. V této souvislosti se 

přispěvatelé domnívají, že jsou zapotřebí dostatečně 

financované programy na podporu začlenění dětí 

migrantů ve školním věku do veřejného vzdělávacího 

systému (viz nápad). Další nápady se zaměřují 

na terciární vzdělávání jakožto klíčový nástroj pro 

větší integraci. V tomto smyslu se jeden účastník 

zasazuje o to, aby mladí uprchlíci získali lepší přístup 

k univerzitním programům (viz nápad). Jeden návrh 

se zabývá otázkou jazykových bariér a k jejich 

překonání prosazuje využívání umělé inteligence (viz 

nápad). 

Má se za to, že úspěšné začlenění migrantů 

do místního trhu práce je pro evropské hospodářství 

přínosem. To platí zejména v situaci po pandemii, jak 

bylo zdůrazněno na dvoudenní akci v Bruselu, kterou 

spolupořádala Evropská komise a Evropský 

hospodářský a sociální výbor (viz akce). Jeden 

z účastníků zdůrazňuje zejména pozitivní dopady 

přistěhovalectví v případě oblastí s oslabenou 

ekonomikou (viz například tento nápad). 

Objevují se výzvy k zavedení informačních kampaní 

a programů, jejichž cílem je zvýšit povědomí občanů 

EU o boji proti rasismu a pokročit směrem 

k inkluzivnější společnosti. Jeden přispěvatel vyzývá 

k větší rozmanitosti mezi pracovníky, kteří pracují 

v orgánech pro tvorbu politik a ve veřejných službách 

souvisejících s migrací (viz nápad). V souvislosti se 

stanovisky týkajícími se rasismu a vyloučení z trhu 

práce existují výzvy k rovnému a spravedlivému 

zacházení se státními příslušníky třetích zemí 

s oprávněným pobytem (viz nápad). Pokud jde 

o diskriminaci na trhu práce, jeden účastník poukazuje 

na nutnost (soupisu) údajů o etnickém původu 

migrantů, aby bylo možné efektivně informovat orgány 

odpovědné za tvorbu politik (viz nápad). 

Někteří účastníci vyjadřují politování nad nedostatkem 

práv pro osoby s trvalým pobytem v EU. Konstatují, že 

osobám s trvalým pobytem v EU neuděluje Unie 

hlasovací právo, a požadují, aby se hlasovací práva 

zakládala na trvalém pobytu (viz nápad). 

Někteří přispěvatelé považují tuto otázku za obzvláště 

naléhavou v souvislosti s občany Spojeného 

království, kteří před brexitem žili v EU. Jedním 

z nápadů vedoucích ke kontroverzní diskusi je 

zavedení zrychleného postupu pro získání práv v celé 

EU pro britské občany, kteří před brexitem žili v EU 

(viz nápad). 

Migrace ze zemí 
mimo EU jako 
hrozba 

Navzdory nesouhlasu, jejž někteří přispěvatelé vůči 

migraci vyjádřili, nápady, které otevřeně definují 

migraci jako hrozbu pro evropskou civilizaci nebo 

politickou stabilitu, jsou relativně méně podporovány 

než nápady týkající se integrace a dodržování 

lidských práv. Jsou-li vyjádřené obavy konkretizovány, 

týkají se evropské civilizace a politické stability, 

přičemž významná část účastníků tyto obavy sdílí (viz 

například tento vysoce podporovaný nápad). 

Na akci v Maďarsku se diskutovalo o některých 

zásadních právních otázkách týkajících se migrace. 

Mezi otázkami, na něž měla tato akce poskytnout 

odpověď, patřilo také právo (společnosti) 

na zachování vlastní národní kultury, identity 

a životního stylu, a to v kontextu masové migrace (viz 

akce). 

Příslušní komentátoři jsou ve svých nápadech 

a příspěvcích k tématu migrace otevřeni. Jedním 

z témat, kterým se autoři příspěvků zabývají, je pocit, 

že migrace ze zemí mimo EU představuje hrozbu pro 

civilizaci, identitu, hodnoty a kulturu EU (viz například 

tento nápad). Tito přispěvatelé požadují opatření 

k omezení migrace ze zemí mimo EU, přísnější 

politiku navracení a strategie bránící mobilitě 

migrantů, jako jsou přísnější hraniční kontroly (viz 

například tento nápad). 

Mnoho účastníků varuje před používáním nelegální 

migrace jako (politické) zbraně, zejména v souvislosti 

s velkým přílivem migrantů směřujících přes 

Bělorusko na hranice s Polskem a Litvou (viz 

například tento nápad). Pokud jde o migrační krizi 

na hranicích s Běloruskem, názory přispěvatelů se 

liší. 

Ochrana hranic 

Poměrně vysoký počet nápadů podporuje tvrdý postoj 

k přistěhovalectví. Účastníci, kteří se takovým 

postojem ztotožňují, se staví proti regularizaci pobytu 

nelegálních přistěhovalců a vyzývají k dalšímu 

posílení postavení evropských orgánů ochrany hranic, 

jako je Frontex. Některé nápady upřednostňují, aby 

byla kontrola přistěhovalectví prováděna spíše 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
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na základě vnitrostátního než evropského přístupu, 

neboť se obávají, že EU bude vůči žadatelům o azyl 

příliš shovívavá. 

V souvislosti s ochranou hranic se obecně se 

podporuje organizovanější a koordinovanější úsilí, 

přičemž se vyzývá ke komplexnějším kontrolám 

na hranicích, včetně vytvoření orgánu pro navracení 

(viz například tento nápad), větší podpory agentury 

Frontex s lepším vymezením jejích funkcí (viz nápad) 

a k právně závaznému přístupu k pátracím 

a záchranným operacím ve Středomoří (viz nápad). 

Na platformě se však často diskutuje o úloze agentury 

Frontex a iniciativ v oblasti hlídkování na moři, 

přičemž někteří účastníci žádají větší kontrolu nad 

jejich fungováním, aby bylo zajištěno dodržování 

lidských práv (viz nápad). Širší podporu získal nápad 

požadující rychlé vyhoštění z EU v případě migrantů, 

kteří se dopustí závažného trestného činu (viz 

například tento nápad). Podobný nápad, jenž usiluje 

o navrácení nelegálních migrantů, podněcuje diskusi 

mezi zastánci okamžitého navracení a jejich 

názorovými oponenty (viz nápad). Jeden respondent 

navrhuje přerušit zahraniční pomoc zemím, které 

nesouhlasí s navracením svých státních příslušníků 

(viz nápad). 

Další příspěvky volají po větší solidaritě a dodržování 

lidských práv. Nápady, o nichž se zde diskutuje, jsou 

například centralizovaný distribuční systém EU 

založený na solidaritě, financování pro zlepšení 

infrastruktur pro přijímání uprchlíků na hranicích 

(ubytování a potraviny) nebo nadnárodní agentura 

spravující evropské uprchlické tábory, která je 

společně spravována různými zeměmi a financována 

ze zdrojů EU (viz například tento nápad). 

Nedávná diskuse ohledně toho, aby financování EU 

pokrývalo i budování vnitrostátních překážek 

bránících vstupu migrantů, se částečně odráží 

v některých příspěvcích, které vyžadují, aby EU 

členským státům poskytla větší finanční podporu 

na posílení fyzické ochrany hranic (viz nápad). 

Požadují-li však účastníci větší finanční podporu ze 

strany EU na řešení migrace na hranicích, nikoli 

pokaždé prosazují budování nových překážek. Někteří 

účastníci uznávají klíčovou úlohu místních 

a regionálních orgánů působících na státních 

hranicích a požadují navýšit financování projektů 

souvisejících s přijímáním a integrací migrantů (viz 

například tento nápad). 

Účastníci akce nazvané „Silnější hranice, silnější 

Evropa“, která se konala v Budapešti, prosazovali 

pragmatičtější a přísnější politiku v oblasti hranic (viz 

akce). 

 

Řešení základních 
příčin migrace 

Menší skupina nápadů se podrobněji věnuje otázce 

migrace. Kromě politických opatření k řízení migrace 

v EU se autoři těchto nápadů zabývají potřebou 

přijmout i jiná opatření s cílem řešit základní příčiny 

migrace jinde. Za klíčovou se v této souvislosti 

považuje spolupráce mezi evropskými zeměmi 

a zeměmi třetího světa, zejména africkými (viz 

například tento nápad). Pokud jde o budoucnost 

Evropy, přispěvatelé zdůrazňují, že pro řešení 

migrace, s níž se EU v současné době potýká, je třeba 

se zabývat jejími základními příčinami. Úloha 

mezinárodních partnerství, včetně dohod se zeměmi 

třetího světa, při řízení migračních toků byla tématem 

akce v Portugalsku (viz akce). 

Návrhy v tomto ohledu zahrnují vytvoření obchodních 

vztahů, v nichž mají účastníci rovné postavení, 

investice do většího počtu plánů rozvojové pomoci 

a akademického vzdělávání či profesní rozvoj lidí 

žijících v zemích třetího světa (viz nápad). Společným 

jmenovatelem těchto návrhů je obava, že přijímající 

země zneužívají rozvojovou pomoc, která je tím 

pádem neúčinná. V této souvislosti navrhl jeden 

účastník zlepšit sledovatelnost finančních prostředků, 

a tudíž sledovat jejich využívání pomocí technologií 

blockchain a tzv. inteligentních certifikátů (viz nápad). 

Určitá skupina příspěvků činí EU odpovědnou za to, 

že se podílela na regionální destabilizaci, například 

prostřednictvím subvencovaných zemědělských 

vývozů do rozvojových zemí (viz nápad). 

V zájmu řešení hospodářských nerovností mezi 

rozvinutými a rozvojovými zeměmi se někteří 

účastníci rovněž zasazují o podporu udržitelného 

zemědělství odolného vůči změně klimatu v zemích 

třetího světa (viz nápad). To by rovněž pomohlo 

bojovat proti tzv. „klimatické migraci“ (viz například 

tento nápad a tato akce). Fenoménem „klimatické 

migrace“ se do značné míry zabývají účastníci, kteří si 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
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přejí, aby byla tato problematika ve veřejném prostoru 

více projednávána a aby byl v mezinárodním právu 

uznán status klimatického uprchlíka (viz nápad). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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Obrázek 24 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Migrace“ – část 1 
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Obrázek 25 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Migrace“ – část 2 
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10. Vzdělávání, 
kultura, mládež  
a sport 

 

 

 

 

 

 

 

Nápady zveřejněné v rámci tematické sekce 

„Vzdělávání, kultura, mládež a sport“ se vzhledem ke 

své průřezové povaze týkají různých témat. Podobně 

jako jinde na platformě se v tématech týkajících se 

této tematické sekce opakovaně zmiňuje výzva 

k podpoře společné identity EU, přičemž příspěvky se 

mimo jiné týkají výměny, expozice různým kulturám 

a mobility. K této tematické sekci bylo zveřejněno 

celkem 4 340 příspěvků, které tvořily 1 738 nápadů, 

1 605 komentářů a 997 akcí. Jednotlivé nápady lze 

seskupit do těchto témat: 

 

 

 Podpora společné identity EU 

 Mobilita v rámci EU 

 Nadčasové vzdělávání 

 Nejistota práce a nezaměstnanost mladých lidí 

 Evropské dědictví 

 Přístup ke vzdělávání a kultuře 

 Tvůrčí a akademičtí pracovníci 

 Inkluzivita ve sportu 
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Akce 
Akce zabývající se otázkami souvisejícími se 

vzděláváním, kulturou, mládeží a sportem odrážejí 

rozmanitost témat, která jsou součástí této 

tematické sekce. Od začátku konference 

o budoucnosti Evropy byly v různých zemích EU 

uspořádány stovky akcí. 

Různé akce se věnovaly diskusím o tom, jak zlepšit 

politiky v oblasti vzdělávání, a to i na úrovni EU (viz 

například tato akce), a jak účinně zapojit mládež 

do demokratických procesů. V tomto ohledu byly 

rovněž analyzovány přínosy a omezení samotné 

konference (viz například tato akce). Příležitostně 

byly použity originálnější přístupy k zapojení 

mladých lidí. Například ve Španělsku byli studenti 

Univerzity Karla III. požádáni, aby se vžili do role 

děkana univerzity a předložili návrhy na zlepšení 

akademické obce (viz akce). Další akce se konala 

formou kvízu, jehož vítězný tým obdržel jízdenky 

Interrail (viz akce). 

Diskuse o budoucnosti vzdělávání byly v některých 

případech obecné a všezahrnující, zatímco v jiných 

případech se zaměřovaly na konkrétnější otázky. 

Na akci v Chorvatsku se diskutovalo o možnostech 

profesního rozvoje pro mladé lidi, včetně 

prohlubování dovedností, o samostatné výdělečné 

činnosti a aktivačních programech (viz akce). 

Během této akce byla rovněž projednána otázka 

mobility mladých lidí. Na toto téma zaznělo několik 

zajímavých nápadů během akce pro mládež 

pořádané v Paříži, která se věnovala způsobům, jak 

zlepšit iniciativy EU a jak je zviditelnit (viz akce). 

Mladí lidé, kteří se této akce zúčastnili, mimo jiné 

navrhovali, aby byly za účast a zapojení se 

do iniciativ EU udělovány kredity ECTS. 

Během dalších akcí se diskutovalo o tom, jak 

mohou konkrétní mládežnické organizace přispět 

k budoucnosti Unie. Na jedné akci se například 

diskutovalo o možných přínosech náboženských 

skautských skupin pro EU (viz akce). 

Předmětem další série akcí byl vztah mezi mladými 

lidmi v rámci EU i mimo ni. Na akci v Kosovu se 

například shromáždila doporučení místních 

účastníků z řad mládeže o úloze mladých lidí 

v Evropě (viz akce). Jiná on-line iniciativa 

organizovaná rakouskou mládežnickou skupinou 

zase diskutovala o úloze mladých Rusů 

pobývajících v evropských zemích (viz akce). 

Na akci věnované mládeži, která se konala v Litvě, 

se v souvislosti s kulturou a kulturními výměnami 

diskutovalo o přínosech těchto výměn mezi 

evropskými zeměmi a také o způsobech, jak zlepšit 

vzájemné kulturní porozumění (viz akce). Tato akce 

zdůraznila význam kultury při budování 

tolerantnější společnosti. Ve stejném duchu se 

nesla rovněž akce na podporu iniciativy „Všichni 

potřebujeme divadlo“, jejímž cílem je zvýšit 

povědomí o významu přístupnosti zařízení pro 

osoby se zdravotním postižením v kulturních 

institucích, zejména v divadlech (viz akce). 

Jedna akce v Maďarsku analyzovala dopad 

digitálního vzdělávání na žáky středních škol 

a jejich rodiny (viz akce). Podle účastníků této akce 

je dopad digitálního vzdělávání nerovnoměrný 

v závislosti na úrovni přístupu jednotlivých rodin 

k internetu a na dovednostech rodičů v oblasti 

informačních technologií. Žáci tudíž dosáhli 

rozdílných vzdělávacích výsledků. Zatímco někteří 

z nich využili digitálního vzdělávání ve svůj 

prospěch, jiní tento potenciál využít nedokázali 

a propadli technologické závislosti. Účastníci 

požádali EU, aby podporovala digitální gramotnost 

a informační technologie a zároveň zajistila široké 

internetové pokrytí.  

 

Podpora společné 
identity EU 

Pokud jde o evropskou identitu, jedním 

z nejdiskutovanějších témat v této souvislosti je 

studium jazyků. 

Několik příspěvků, v nichž je jazykové vzdělávání 

chápáno jako prostředek podpory mezikulturních 

výměn a jako způsob, jak přispět ke společné identitě 

EU, zdůrazňuje potřebu mnohojazyčnosti ve školství 

a požaduje uznání heterogenní a mnohojazyčné 

povahy Evropy jako zdroje této identity (viz například 

tento nápad). Panelová diskuse v Berlíně rovněž 

zkoumala mnohojazyčnost Evropy a způsoby, jak tuto 

mnohojazyčnou rozmanitost zohlednit a podpořit (viz 

akce). Jeden z účastníků prosazující mnohojazyčnost 

vyzývá k větší podpoře výuky menšinových jazyků ve 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/78574
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/96494
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/83755
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/79103
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/98506
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/124939
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
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školách (viz nápad). Další z přispěvatelů navrhuje 

zavést cestovní poukazy financované EU na jazykové 

výměnné pobyty (viz nápad). 

Podle řady účastníků by evropskou integraci mohlo 

podpořit zavedení jednoho společného evropského 

jazyka (viz například tento nápad). O této otázce se 

rovněž široce diskutuje v rámci tematické sekce „Jiné 

nápady“ (viz například tento nápad). V příspěvcích se 

diskutuje o různých výhodách a nevýhodách takového 

společného evropského jazyka a o možných jazycích, 

včetně esperanta (viz tento nápad a tento nápad, 

přičemž jsou oba značně podpořeny), latiny (viz 

například tento nápad), nebo angličtiny (viz například 

tento nápad). Určitý zájem na internetu vzbudila 

zejména výměna názorů o esperantu, což odráží živý 

charakter diskuse ohledně jednoho neutrálního jazyka 

pro všechny země EU (viz akce). 

Další z nejvíce podporovaných nápadů se týká 

vytvoření evropského veřejnoprávního vysílání (viz 

nápad). Několik nápadů se týká vytvoření většího 

počtu mediálních portálů EU (televize, rozhlas 

a sociální média) s cílem lépe zapojit evropské 

občany do záležitostí a problematiky EU, přičemž 

konečným cílem je posílit evropskou identitu 

a základní hodnoty (viz například tento nápad). Řada 

účastníků rovněž podporuje šíření evropské mediální 

produkce, například vytvořením společného 

mediálního trhu EU (viz například tento nápad). 

Jedním z nápadů je vytvoření mediální platformy EU 

specificky uzpůsobené pro studium jazyků (viz 

nápad). 

Jedno podtéma nápadů se týká vzdělávání, přičemž 

přispěvatelé navrhují, aby se na všech evropských 

středních školách zavedla povinná výuka týkající se 

historie a orgánů EU, díky které by se u mladších 

generací vzbudil zájem a pocit odpovědnosti ve 

vztahu k EU, čímž by se posílil proces budování 

identity EU (viz například tento nápad). Znalost 

evropských dějin považuje za klíčovou také další 

účastník, který navrhuje zahájit evropský průzkum 

s cílem změřit povědomí mladých lidí o evropských 

dějinách (viz nápad), zatímco jiný účastník prosazuje 

nápad vydat oficiální učebnici evropských dějin (viz 

nápad). 

Mnoho účastníků považuje existenci školních akcí 

souvisejících s EU za klíčovou (viz například tento 

nápad), přičemž jeden z nich navrhuje zřízení funkce 

učitele, který by za koordinaci akcí a programů 

souvisejících s EU odpovídal (viz nápad). V mnoha 

nápadech týkajících se podpory společné identity EU 

se navrhují různé formy výměny nebo partnerství mezi 

školami v různých členských státech, díky kterým by 

se podpořila přátelství přesahující hranice členských 

států (viz nápad). Jeden z nápadů navrhuje 

podporovat zařazení studia evropských dějin 

do školních osnov, a to včetně dějin jednotlivých 

evropských zemí (viz nápad). 

V podtématu sport v souvislosti s podporou společné 

identity EU se diskutuje o pořádání většího počtu 

mezinárodních evropských sportovních akcí (viz 

například tento nápad) a o možnosti vytvořit evropský 

sportovní tým, který by se mohl účastnit 

mezinárodních soutěží (viz například tento nápad). 

Kromě toho byl v souvislosti s vytvářením společné 

identity EU vyzdvižen význam společných symbolů 

EU, mimo jiné s nápadem umístit vlajky EU 

na sportovní vybavení a dresy sportovců z členských 

států EU (viz nápad). 

Další nápad, který obdržel větší podporu a je rovněž 

často zmiňován v jiných tematických sekcích, se 

zasazuje o to, aby byl 9. květen prohlášen evropským 

státním svátkem na podporu společného evropského 

ducha (viz například tento nápad). 

Propagaci evropské kultury, například hudby 

v různých evropských jazycích, zmiňuje jeden 

účastník, který si přeje, aby rádia musela vysílat 

alespoň 20 % hudby v jiném než anglickém jazyce (viz 

nápad). 

Jídlo je rovněž považováno za způsob, jakým lze 

evropské země a kultury propojit (viz nápad), což 

vedlo jednoho z účastníků k návrhu vytvořit aplikaci 

s evropskými recepty financovanou EU (viz nápad). 

Mobilita v rámci EU 

Tematická sekce „Mobilita v rámci EU“ obsahuje 

poměrně vysoký počet příspěvků. Ty prosazují 

zlepšení stávajících programů mobility nebo 

předkládají nové originální návrhy. 

Někteří účastníci navrhují vytvořit internetový portál 

koordinovaný ze strany EU, v rámci kterého by bylo 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
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možné podávat přihlášky na vysokoškolské studium 

v EU. Uchazeči by se v rámci tohoto portálu tak mohli 

hlásit současně na různé studijní programy v rámci 

Evropské unie (viz například tento nápad). 

Další podtéma, na které upozornilo několik 

přispěvatelů, se týká rozšíření přístupu k programu 

Erasmus pro mladé lidi, kteří nestudují na univerzitě, 

například pro studenty středních škol, včetně těch, 

kteří se účastní odborného vzdělávání. To by mladým 

lidem, kteří neabsolvují vysokoškolské studium, 

poskytlo příležitost žít v zahraničí, vyměňovat si 

zkušenosti, učit se novým jazykům, poznávat nové 

kultury a celkově si rozšiřovat své obzory a dovednosti 

(viz například tento nápad). 

Účastníci navíc zdůrazňují, že je třeba, aby program 

Erasmus zahrnoval více studentů s nízkými příjmy. 

Jedním z nápadů je zlepšit přizpůsobení stipendií 

programu Erasmus životním nákladům v jednotlivých 

zemích (viz nápad). V tomto ohledu jeden z účastníků 

navrhuje svěřit přidělování stipendií Erasmus cílové 

univerzitě, aby mohli uchazeči podávat žádost přímo 

na jimi zvolené univerzitě, a nikoli na své domovské 

(viz nápad). 

Přání zlepšit současnou podobu programu poukazuje 

na povědomí o významu programů vzdělávací 

mobility. O tom rovněž svědčí i existence různých akcí 

souvisejících s tímto tématem a navazujících na dva 

výše uvedené nápady (viz akce). 

Jeden účastník požaduje, aby byli studenti ze 

Spojeného království znovu začleněni do programu 

Erasmus+ (viz nápad). 

Obecně se často opakují nápady týkající se 

přístupnosti a inkluzivity programu Erasmus. 

Například nejnovější příspěvky navrhují rozšířit 

program Erasmus o další kategorie odborné přípravy, 

jako je zemědělství a jiná řemesla (viz nápad). 

Další oblastí zájmu je iniciativa „DiscoverEU“. Někteří 

účastníci navrhují, aby se do iniciativy DiscoverEU 

mohli zapojit všichni mladí Evropané a Evropanky 

starší 18 let (viz například tento nápad). 

V neposlední řadě je jedním z nápadů v rámci 

akademické mobility ratifikace Lisabonské úmluvy, 

čímž by se usnadnila profesní a akademická mobilita 

v Řecku (viz nápad). 

Jedinečný nápad v rámci mobility, potenciálně ze 

zemí mimo EU, se týká vytvoření evropského systému 

stipendií „Student v ohrožení“ za účelem ochrany 

akademické svobody studentů, kteří jsou stíháni ve 

své vlastní zemi (viz nápad). 

Nadčasové 
vzdělávání 

V mnohých nápadech zaznívá potřeba přehodnotit 

vzdělávání v současné digitalizované éře, zejména 

poté, co pandemie COVID-19 změnila způsoby výuky 

ve školách a na univerzitách. Mnoho přispěvatelů se 

domnívá, že přehodnocení vzdělávání v digitálním 

věku je předpokladem budoucí globální 

konkurenceschopnosti a modernizace Evropy (viz 

například tento nápad). 

Za účelem usnadnění přístupu ke kurzům účastníci 

navrhují zavedení digitálních certifikátů, zpřístupnění 

materiálů pro výzkum a také vytvoření jednotného 

úložiště všech akademických zdrojů nebo jednotné 

evropské digitální platformy dostupné všem 

akreditovaným vysokoškolským institucím v EU (viz 

nápad). Tato výzva jde ruku v ruce s potřebou 

podporovat informační a komunikační technologie ve 

školách a na univerzitách, a to i včetně možností, aby 

školy získaly dotace na pořízení počítačového 

vybavení (viz například tento nápad). 

V souvislosti s otázkou dostatečného vybavení 

a prostorů pro vzdělávání, uživatelé platformy značně 

podpořili návrh na vypracování evropského plánu pro 

vzdělávání. Jednalo by se o „evropskou strategii 

zaměřenou na podporu přímých investic 

do vzdělávací infrastruktury a zlepšení dostupnosti, 

propojení a kvality vzdělávání a celoživotního učení“ 

(viz nápad). Další často podporovaný nápad navrhuje 

zavedení celoživotního učení a odborné přípravy 

jakožto práva (viz nápad). 

Za další klíčový krok pro rozvoj kritického myšlení 

studentů EU a posilování jejich globálních hodnot, 

zejména v mladém věku, přispěvatelé často považují 

podporu sociálních dovedností, zejména umělecké 

činnosti (viz například tento nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
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Zavádění inkluzivních vzdělávacích metod a obecněji 

podpora rozmanitosti ve vzdělávání se považují 

za důležitý cíl pro budoucnost vzdělávání v EU (viz 

nápad). To se odráží i v nápadech týkajících se 

nutnosti bojovat proti feminicidám (viz nápad) 

a antisemitismu prostřednictvím vzdělávání (viz 

nápad). 

Jedno podtéma nápadů se zabývá potřebou zavést 

nové vzdělávací postupy s cílem vychovat více 

dospělých, kteří mohou být aktivními občany EU. 

Kromě výše uvedených výměn a vzdělávání o EU toto 

podtéma zahrnuje nápady týkající se podpory aktivní 

společenské účasti mladých studentů na školách (viz 

nápad) nebo osvojování mezikulturních průřezových 

dovedností, které nabídnou například více příležitostí 

studia cizích jazyků (viz nápad). Během řady akcí (viz 

například tato akce) byl prozkoumán související 

nápad, a to konkrétně rozmanitost jazyků a úloha, 

kterou může jejich zviditelnění v médiích hrát při 

usnadňování učení a vytváření společné evropské 

identity. 

Skupina přispěvatelů poukázala na potřebu 

přehodnotit stávající vzdělávací systém tak, aby 

dokázal připravit mladé lidi na budoucnost. 

Přispěvatelé požadují, aby se zavedlo vzdělávání 

v oblasti ekonomie a financí (viz nápad) a změny 

klimatu (viz například tento nápad), včetně zřízení 

evropského klimatického sboru (viz nápad). Navíc 

požadují zavedení mechanismů ke zlepšení 

dovedností mladých lidí v oblasti STEM (přírodní 

vědy, technologie, inženýrství a matematika), 

např. prostřednictvím celoevropského programu 

základních dovedností v oblasti STEM (viz nápad). 

Kromě toho, jak již bylo uvedeno v tematické sekci 

digitální transformace, přispěvatelé žádají, aby mladí 

lidé prošli odbornou přípravou, v rámci které se naučí 

pohybovat v digitálním prostředí (viz například tento 

nápad). Součástí obecnějšího požadavku na větší 

podporu v oblasti duševního zdraví ve školách může 

být také otázka digitální rovnováhy (viz nápad). 

V souvislosti s nadčasovým vzděláváním někteří 

účastníci navrhují, aby školní osnovy byly flexibilní (viz 

nápad) a aby školy podporovaly studentská sdružení 

a aktivity, které studenty vedou k tomu stát se 

samostatnými dospělými (viz nápad). V tomto ohledu 

by s tímto „participativnějším“ pojetím školy mohl jít 

ruku v ruce návrh na zvýšení vlivu organizací 

občanské společnosti ve školách (viz nápad). S tímto 

názorem souvisí také nápad týkající se podpory 

sportovních činností a zvýšení počtu hodin tělesné 

výchovy ve školách (viz nápad). Další účastníci rovněž 

prosazují možnost hodnotit učitele, v ideálním případě 

za koordinace Evropské unie (viz nápad). 

Řada nápadů se také týká součinnosti mezi sférou 

odborného vzdělávání a světem práce (viz například 

tento nápad) a potřeby podpořit podnikatelské 

dovednosti ve vzdělávání (viz nápad). Některé nápady 

uveřejněné na platformě se zaměřují na vzdělávání 

v oblasti inovací a podnikání (viz například tento 

nápad) a na potřebu lepšího uznání informálního 

učení (viz například tento nápad). Další návrh v této 

souvislosti spočívá v zavedení povinného profesního 

zaměření na posouzení nadání a zájmů žáků již 

na počátku školní docházky (viz nápad). 

Dalším tématem, které se objevilo v návaznosti 

na rozšíření online výuky během pandemie, je domácí 

vzdělávání. Jeden z účastníků požaduje uznání 

domácího vzdělávání ve všech zemích EU (viz 

nápad). 

Jeden z účastníků navrhuje zavést jednotnou 

závěrečnou zkoušku společnou pro všechny země EU 

(viz nápad). 

Nejistota práce 
a nezaměstnanost 
mladých lidí 

Zaměstnanost mladých lidí je jedním z nejčastěji se 

opakujících témat na platformě, a to i proto, že je úzce 

spojeno se vzděláváním a odbornou přípravou. 

Mnoho nápadů týkajících se vzdělávacích programů 

se zaměřuje také na zaměstnatelnost mladých lidí 

a jejich přechod na trh práce (viz například tento 

nápad). Nicméně v případě mládeže považují 

účastníci za klíčovou také otázku nezaměstnanosti 

a mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, neúčastní se 

vzdělávání ani odborné přípravy (NEETs). Některé 

nápady týkající se této problematiky jsou značně 

podporovány (viz například tento nápad). Mnozí 

účastníci se zabývají tématem nejisté práce mladých 

lidí a vyzývají k podpoře mladých lidí v nejistých 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
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pracovních podmínkách prostřednictvím kvalitních 

pracovních míst, spravedlivých odměn a přístupu 

k sociální ochraně (viz tento nápad a tento nápad). 

V souvislosti s nejistým zaměstnáním jeden 

z respondentů žádá EU o zrušení neplacených stáží 

(viz nápad). Jiní respondenti navrhují rozšířit určité 

záruky a formy podpory zaměstnanosti zaměřené 

na mladé lidi (viz nápad), nebo dokonce zavést normy 

kvality, které by byly závazné pro všechna pracovní 

místa vytvořená v rámci EU a národních plánů obnovy 

(viz nápad). Někteří přispěvatelé věnují zvláštní 

pozornost členským státům, které jsou zasaženy 

nezaměstnaností mladých lidí více než ostatní státy, 

například středomořské státy (viz nápad). 

Akce v Litvě se zaměřila na četné výzvy, jimž mladí 

lidé čelí po pandemii, a to včetně nezaměstnanosti. 

Na akci se diskutovalo o tom, zda strategická agenda 

Evropské rady 2019– 2024 plně zohledňuje 

specifické problémy mladých lidí (viz akce). 

Evropské dědictví 

Relativně menší kategorii příspěvků tvoří příspěvky 

vyzývající k ochraně a oslavám evropské kultury 

a dědictví, a to například vytvořením funkce komisaře 

EU pro kulturu (viz nápad). Rovněž zazněl požadavek, 

aby se v obecné rovině více investovalo do zachování 

kolektivního kulturního dědictví EU. Objevují se také 

výzvy k zachování tradic, zejména ze strany 

menšinových skupin (viz akce), a také k zachování 

náboženského kulturního dědictví (viz nápad). 

V obecnější rovině bylo navrženo vytvoření virtuální 

knihovny sdružené s knihovnami různých členských 

států EU s cílem zajistit širší dostupnost vzácných knih 

a uměleckých děl pro všechny občany EU (viz nápad). 

 

Přístup 
ke vzdělávání a kultuře 

Často zmiňovaným tématem je přístup ke vzdělávání. 

Téma zahrnuje různé typy nerovností v přístupu ke 

vzdělávání a také různé úrovně vzdělávání se 

zvláštním zaměřením na terciární vzdělávání. Ačkoli 

se o nápadech týkajících se tohoto tématu diskutuje 

poměrně málo, někteří účastníci kladně přivítali návrh, 

aby byl přístup ke vzdělávání pro všechny bezplatný 

(viz nápad). 

Za klíčový účastníci považují přechod studentů ze 

sekundárního na terciární vzdělávání. V tomto ohledu 

účastníci opakovaně vyzývají k podpoře studentů 

během tohoto zásadního přechodu (viz například 

tento nápad), a to i prostřednictvím lepších 

orientačních programů na univerzitách (viz nápad). 

Některé kategorie studentů jsou při přístupu 

k terciárnímu vzdělávání obzvláště znevýhodněny. 

V tomto ohledu se ozývají výzvy k podpoře etnických 

menšin a zdravotně postižených osob, pokud je 

o jejich přístup k vysokoškolskému studiu (viz nápad). 

Ostatní účastníci si jsou vědomi, že další překážky 

v přístupu ke vzdělávání mohou být geografické či 

ekonomické povahy. K překonání těchto překážek 

požaduje řada účastníků navýšení vzdělávacích 

prostředků dostupných ve venkovských oblastech (viz 

například tento nápad). Někteří přispěvatelé také 

navrhují zavedení různých typů sociálních dávek 

financovaných EU, aby byla zaručena finanční 

nezávislost studentů (viz například tento nápad). 

Nerovnosti v přístupu se netýkají pouze terciárního 

vzdělávání, ale také kulturních zařízení a muzeí. Proto 

jeden z účastníků požaduje usnadnění přístupu 

do muzeí pro osoby se zdravotním postižením (viz 

nápad). To bylo také tématem kampaně „Všichni 

potřebujeme divadlo“ (viz akce) zaměřené právě 

na přístupnost divadel pro osoby se zdravotním 

postižením. Další návrh se týká zavedení muzejního 

průkazu EU, aby muzea byla cenově dostupnější (viz 

nápad). To se odráží i v nápadu týkajícím se zavedení 

kulturních průkazů nebo poukazů, který předložilo více 

účastníků (viz například tento nápad). Další nápad se 

naopak snaží řešit tento problém z širší perspektivy 

a navrhuje zvýšení veřejného financování kultury, 

čímž by se snížila její závislost na soukromém 

financování (viz nápad). 

Jeden z účastníků upozornil na zvláštní případ 

znevýhodnění bývalých vězňů. Mnoho bývalých vězňů 

se navzdory odpykání trestu těžko vrací do běžného 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
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společenského života, čímž se zvyšuje riziko, že se 

stanou recidivisty. Vzdělávání a odborná příprava ve 

věznicích jsou proto obzvláště důležité (viz nápad). 

Ve snaze zvýšit povědomí o této problematice jeden 

z účastníků navrhuje, aby byl vyhlášen Den rovných 

příležitostí na evropské úrovni (viz nápad). 

Tvůrčí a akademičtí 
pracovníci 

Jak již bylo uvedeno, problematika nejistoty 

zaměstnání, zejména u mladých lidí, budí u účastníků 

platformy značnou pozornost. Nejistota práce se 

obzvlášť dotýká kreativního odvětví. 

Dopad pandemie COVID-19 na pracovní podmínky 

osob působících v oblasti kultury, jakož i na kreativní 

komunity vedl k vážnému zamyšlení nad jejich 

postavením a nad úlohou orgánů EU při zajištění 

právního rámce, který by snížil nejistotu práce v tomto 

odvětví (viz například tento nápad). Jeden z účastníků 

žádá EU, aby podpořila kreativní odvětví a zajistila 

spravedlivé odměňování kreativních pracovníků (viz 

nápad). Podle dalšího příspěvku by měly být finanční 

prostředky z fondu na podporu oživení použity 

na financování kulturního odvětví, zejména knižního 

odvětví (viz nápad), zatímco jeden příspěvek 

konkrétně požaduje zvýšení finanční podpory pro 

taneční instituce (viz nápad). 

Profesionalizace pracovníků v kultuře byla klíčovým 

tématem diskuse na několika akcích o kultuře, které 

se konaly po celé Evropě (viz například tato akce). 

Jeden z účastníků navrhuje, aby EU uznala status 

umělců, což by rovněž usnadnilo kulturní výměny (viz 

nápad). 

Další doporučení ohledně tvůrčí oblasti se týkají jak 

podpory organizací, které působí na místní úrovni, tak 

vytvoření integrovaného systému národního 

a regionálního spolufinancování, který by umožnil 

větší mezinárodní kulturní spolupráci (viz například 

tento nápad). 

Další profesní kategorií, která je značně zasažena 

nejistotou práce, jsou akademičtí a výzkumní 

pracovníci. Jeden z nápadů navrhuje změnit způsob 

přidělování výzkumných grantů tak, aby byl vhodnější 

pro průřezový výzkum (viz nápad). 

Inkluzivita ve sportu 

Nápady související se sportem, zejména diskutované 

jako samostatné téma, zabírají na platformě o něco 

menší prostor. Téma sportu je však předmětem 

mnoha diskusí. 

Jak již bylo uvedeno, mnozí účastníci se zasazují 

o vytvoření evropského sportovního týmu, zatímco jiní 

požadují více sportovních činností ve školách. Téma 

sport je nicméně často zmiňováno i v souvislosti 

s jinými tématy, jako je například inkluzivita. Účastníci 

si kladou otázku, zda může být sport inkluzivní (viz 

například tento nápad), a předkládají nápady 

na zlepšení inkluzivity sportu (viz například tento 

nápad). Jeden z příspěvků žádá EU, aby zajistila 

rovnost žen a mužů ve sportu, a to i prostřednictvím 

zřízení specializovaného evropského orgánu (viz 

nápad). Účastníci setkání, které uspořádala tisková 

agentura Europa Press, diskutovali o tom, zda 

sportovní móda sexualizuje ženy (viz nápad a akce). 

Dalším často zmiňovaným aspektem sportu je 

rozdílná informovanost veřejnosti o méně rozšířených 

sportech (viz například tento nápad). V tomto ohledu 

by podle jednoho z nápadů měly instituce podniknout 

kroky za účelem podpory méně rozšířených sportů 

(viz nápad). 

Na akci v Německu se diskutovalo o způsobech, 

jakými může sport přispět k opatřením v oblasti 

klimatu, přičemž účastníci, převážně členové 

sportovních klubů, sdíleli příklady osvědčených 

postupů řešících tuto problematiku (viz akce).
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Obrázek 26 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Vzdělávání, kultura, mládež a sport“ – část 1 
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Obrázek 148 – Myšlenková mapa k tematické sekci „Vzdělávání, kultura, mládež a sport“ – část 2 
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  PŘÍLOHA I: Seznam 

aktuálně nejvíce 

podporovaných a 

komentovaných nápadů 

podle tematické sekce 
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Nejvíce podporované a komentované nápady podle 
tematické sekce (19. 4. 2021 – 20. 2. 2022) 

 

V této příloze jsou uvedeny nejvíce podporované a komentované nápady v rámci jednotlivých tematických sekcí ke 

dni 20. února 2022, včetně návrhů jednotlivců a také nápadů prosazovaných organizacemi. Příloha obsahuje také 

nápady zaregistrované v rámci tematické sekce Jiné nápady. Ve zbývající části zprávy byly nápady v rámci této 

tematické sekce přiřazeny k jedné z devíti tematických sekcí, nebo v případě průřezových záležitostí k několika 

tematickým sekcím. Cílem této přílohy je poukázat na vysokou míru zájmu o některé nápady na platformě nebo 

o debatu, která se jich týká. 

Upozornění: tlačítko „vyjádření podpory“ je obdobné jako tlačítko „like“ nebo „up-vote“ na jiných sociálních médiích. 

Účastníci vyjadřují jejich prostřednictvím svůj zájem a skutečnost, zda jsou danému nápadu nakloněni, přičemž však 

neuvádějí možné námitky. Počet vyjádření podpory proto není ukazatelem celkové podpory daného nápadu, ale 

pouze jedním z mnoha aspektů, které se zohledňují při analýze příspěvků na platformě. Komentáře mohou zahrnovat 

celou škálu zpětné vazby, od neutrální reakce až po vyjádření souhlasu nebo rozhodného nesouhlasu. Další 

informace o analýze příspěvků na platformě jsou uvedeny v příloze II. 
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Změna klimatu a životní 
prostředí 

Nápad: Spravedlivá 
transformace (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 472 

Komentáře: 19 

Nápad: Podpora jaderné 
energetiky tam, kde není 
možné využívat obnovitelné 
zdroje energie (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 118 

Komentáře: 159 

Nápad: Ukončit veškeré dotace 
na fosilní paliva (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 321 

Komentáře: 28 

Nápad: Zlepšit ochranu 
přírody, životního prostředí, 
biologické rozmanitosti a osob 
při výstavbě průmyslových 
větrných elektráren v Evropě 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 36 

Komentáře: 96 

Nápad: Zvýšit dostupnost 
a přitažlivost evropské 
železniční sítě jako náhrady 
za lety v rámci EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 237 

Komentáře: 35 

Nápad: Učinit jadernou energii 
těžištěm ekologické 
transformace (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 37 

Komentáře: 76 

Nápad: Euro Trainscanner (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 202 

Komentáře: 63 

 

Nápad: Snížit znečištění 
životního prostředí 
prostřednictvím 
přistěhovalecké politiky (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 8 

Komentáře: 74 

 

Nápad: Zákaz rybolovu 
na živou návnadu v EU (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 175 

Komentáře: 20 

 

Nápad: Euro Trainscanner (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 202 

Komentáře: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Zdraví Nápad: Vědecké technologie 
na podporu zdraví 
a dlouhověkosti: vývoj 
a dostupnost (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 596 

Komentáře:83 

 

Nápad: Zrušení střídání letního 
a zimního času: přijetí 
astronomicky správného času 
a případné nařízení posunutí 
otevírací doby o jednu hodinu 
dříve (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 41 

Komentáře: 131 

 

Nápad: Rovný přístup k cenově 
dostupným a vysoce kvalitním 
veřejným službám, včetně 
zdravotnictví (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 456 

Komentáře: 17 

 

Nápad: Vědecké technologie 
na podporu zdraví 
a dlouhověkosti: vývoj 
a dostupnost (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 596 

Komentáře:83 

 

Nápad: Výzkum v oblasti 
myalgické encefalomyelitidy 
(ME/CFS) (viz nápad) 

Vyjádření podpory:217 

Komentáře: 5 

 

Nápad: Účinnější pomoc 
na základě společného jazyka: 
esperanto (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 43 

Komentáře: 36 

 

Nápad: Zaměření na výzkum 
v oblasti boje proti stárnutí 
a dlouhověkosti (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 168 

Komentáře: 32 

 

Nápad: Mnohojazyčnost 
v nemocnicích: zdravotnický 
personál vyškolený 
v mezinárodním jazyce 
esperanto (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 22 

Komentáře: 35 

 

Nápad: Změna Smlouvy 
s cílem posílit pravomoci EU 
v oblasti zdraví (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 117 

Komentáře: 6 

 

Nápad: Zaměření na výzkum 

v oblasti boje proti stárnutí 

a dlouhověkosti (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 168 

Komentáře: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Silnější ekonomika, sociální 
spravedlnost a pracovní místa 

Nápad: Rozpočet EU ve 
prospěch Evropanů: fiskální 
unie (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 580 

Komentáře: 33 

 

Nápad: Nepodmíněný základní 
příjem (NZP) v celé EU, který 
by každému zaručil hmotnou 
existenci a možnost zapojit se 
do života společnosti (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 317 

Komentáře: 124 

 

Nápad: Nový ekonomický 
model a správa ekonomických 
záležitostí EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 547 

Komentáře: 33 

 

Nápad: Kolik peněz by 
esperanto ušetřilo Evropské 
unii? (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 79 

Komentáře: 85 

 

Nápad: Evropský pilíř 
sociálních práv pro sociálně 
tržní hospodářství (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 550 

Komentáře: 36 

 

Nápad: Nepodmíněný základní 
příjem (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 77 

Komentáře: 83 

 

Nápad: Obnovení sociální 
smlouvy pro Evropu se 
zaměřením na spravedlivé 
hospodářské oživení (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 523 

Komentáře: 32 

 

Nápad: Sociální protokol ve 
Smlouvách s cílem zastavit 
dumping v oblasti mezd 
a pracovních podmínek (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 33 

Komentáře: 66 

 

Nápad: Sociální protokol ve 
Smlouvách s cílem zastavit 
dumping v oblasti mezd 
a pracovních podmínek (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 329 

Komentáře: 66 

 

Nápad: Začít bojovat proti 
daňovým rájům uvnitř i mimo 
EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 269 

Komentáře: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

EU ve světě Nápad: Evropská konfederace 
odborových svazů (EKOS) 
vyzývá k reformě obchodní 
a investiční politiky EU 
a k obnovení globálního 
multilateralismu (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 460 

Komentáře: 17 

 

Nápad: Vytvoření evropské 
armády (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 434 

Komentáře: 203 

 

Nápad: Vytvoření evropské 
armády (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 434 

Komentáře: 203 

 

Nápad: Internetový portál 
„European Union –  
Newsroom“ by měl poskytovat 
informace také v mezinárodním 
pomocném jazyce esperanto 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 40 

Komentáře: 63 

 

Nápad: Vystupovat jako jeden 
celek: EU jako globální hráč 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 299 

Komentáře: 24 

 

Nápad: Sjednocování Evropy: 
pokračovat v rozšiřování EU 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 230 

Komentáře: 61 

 

Nápad: Zahraniční politika 
na úrovni EU založená 
na absolutní většině, nikoli 
na jednomyslnosti (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 257 

Komentáře: 51 

 

Nápad: Zahraniční politika 
na úrovni EU založená 
na absolutní většině, nikoli 
na jednomyslnosti (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 257 

Komentáře: 51 

 

Sjednocování Evropy: 
pokračovat v rozšiřování EU 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 230 

Komentáře: 61 

 

Nápad: Integrace ozbrojených 
sil členských států 
na evropské úrovni (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 21 

Komentáře: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Hodnoty a práva, právní stát, 
bezpečnost 

Nápad: 10 milionů hlasů: 
katalánština jako úřední jazyk 
EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 823 

Komentáře: 95 

 

Nápad: Ochrana zranitelných 
lidských životů: evropská 
hodnota (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 242 

Komentáře: 190 

 

Nápad: Odstranění dvojích 
standardů, pokud jde o obranu 
demokracie a právního státu 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 573 

Komentáře: 39 

 

Nápad: Vytvoření společné 
evropské armády (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 68 

Komentáře: 183 

 

Nápad: Posílení 
vymahatelnosti nástrojů 
na ochranu lidských práv (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 476 

Komentáře: 14 

 

Nápad: Downův syndrom: 
chceme více zapojení... (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 82 

Komentáře: 142 

 

Nápad: Genderová rovnost (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 465 

Komentáře: 21 

 

Nápad: Ochrana našich 
základních hodnot: 
mechanismus pro demokracii, 
právní stát a základní práva (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 256 

Komentáře: 116 

 

Nápad: Ochrana našich 
základních hodnot: 
mechanismus pro demokracii, 
právní stát a základní práva (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 256 

Komentáře: 116 

 

Nápad: Uznání esperanta jako 
jednoho z kulturních jazyků 
občanů EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 220 

Komentáře: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Digitální transformace Nápad: Spravedlivá digitalizace 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 489 

Komentáře: 43 

 

Nápad: EU–CAP = European 
Citizens Awareness Platform 
(Evropská platforma pro 
zvyšování povědomí občanů) 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 0 

Komentáře: 81 

 

Nápad: Veřejná podpora 
softwaru a hardwaru 
s otevřeným zdrojovým kódem 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 152 

Komentáře: 9 

 

Nápad: Zákaz kryptoměn (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 14 

Komentáře: 52 

 

Nápad: Výroba čipů v Evropě 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 120 

Komentáře: 34 

 

Nápad: Podporovat rozhlasové 
a televizní programy vysílající 
prostřednictvím digitálního 
distribučního kanálu (DAB+ 
nebo DVB-T2), které by 
poskytovaly informace také 
v mezinárodním pomocném 
jazyce esperanto (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 26 

Komentáře: 47 

 

Nápad: Platforma Kickstarter 
by měla být přístupná všem 
občanům EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 100 

Komentáře: 11 

 

Nápad: Univerzální příjem pro 
správce softwaru s otevřeným 
zdrojovým kódem (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 58 

Komentáře: 43 

 

Nápad: Směrem k etické umělé 
inteligenci: podporovat diskusi 
a předcházet nerovnostem (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 96 

Komentáře: 5 

 

Nápad: Spravedlivá digitalizace 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 489 

Komentáře: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Evropská demokracie Nápad: Společně jsme silnější: 
demokratická evropská 
federace (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 935 

Komentáře: 183 

 

Nápad: Potřebujeme společný 
evropský jazyk (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 120 

Komentáře: 186 

 

Nápad: Mechanismus 
k zajištění zřetelnosti, pokud 
jde o právo na sebeurčení (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 905 

Komentáře: 153 

 

Nápad: Společně jsme silnější: 
demokratická evropská 
federace (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 932 

Komentáře: 183 

 

Nápad: Zrušte právo veta 
v Radě! (petice pro zástupce 
konference) (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 757 

Komentáře: 87 

 

Nápad: Mechanismus 
k zajištění zřetelnosti, pokud 
jde o právo na sebeurčení (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 905 

Komentáře: 153 

 

Nápad: Plán reformy evropské 
demokracie s cílem přiblížit ji 
občanům (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 611 

Komentáře: 61 

 

Nápad: Přímá volba prezidenta 
Evropské unie (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 221 

Komentáře: 114 

 

Nápad: Skutečná evropská 
demokracie nemůže existovat 
bez samostatné fiskální 
pravomoci EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 585 

Komentáře: 38 

 

Nápad: Lepší jazykové 
dovednosti – lepší demokracie: 
angličtina a esperanto! (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 180 

Komentáře: 110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Migrace Nápad: Společná migrační 
a azylová politika založená 
na dodržování práv a rovném 
zacházení (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 482 

Komentáře: 56 

 

Nápad: Konec imigrace 
z neevropských zemí a ze 
zemí, které nepatří do prvního 
světa (tzv. first world 
countries) (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 132 

Komentáře: 136 

 

Nápad: Konec imigrace 
z neevropských zemí a ze zemí, 
které nepatří do prvního světa 
(tzv. first world countries) (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 133 

Komentáře: 136 

 

Nápad: Vyhoštění 
neoprávněných žadatelů 
o azyl či migrantů (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 44 

Komentáře: 91 

 

Nápad: Zrušení hranic pro 
lidstvo: jednotná 
přistěhovalecká politika (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 89 

Komentáře: 11 

 

Nápad: Migrace a integrace 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 77 

Komentáře: 71 

 

Nápad: Vyhoštění z EU (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 88 

Komentáře: 38 

 

Nápad: Výuka národních 
jazyků prostřednictvím 
esperanta: podpora 
organizací, které tak činí (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 22 

Komentáře: 57 

 

Nápad: Migrace a integrace (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 77 

Komentáře: 71 

 

Nápad: Společná migrační 
a azylová politika založená 
na dodržování práv a rovném 
zacházení (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 482 

Komentáře: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Vzdělávání, kultura, mládež 
a sport 

Nápad: EU potřebuje lepší 
jazykové vzdělávání (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 718 

Komentáře: 151 

 

Nápad: EU potřebuje lepší 
jazykové vzdělávání (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 718 

Komentáře: 151 

 

Nápad: Mládež: EU nemůže 
financovat nejisté podmínky 
pro zaměstnání (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 475 

Komentáře: 20 

 

Nápad: Šťastnější studenti 
jazyků, úspěšnější učitelé 
jazyků (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 139 

Komentáře: 88 

 

Nápad: Celoživotní učení 
a právo na odbornou přípravu 
by se v Evropě měly stát 
skutečností pro všechny (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 464 

Komentáře: 21 

 

Nápad: Výuka jazyků v Evropě 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 184 

Komentáře: 83 

 

Nápad: Přednáška o esperantu 
pro žáky v Evropské unii (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 238 

Komentáře: 62 

 

Nápad: Přednáška o esperantu 
pro žáky v Evropské unii (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 238 

Komentáře: 62 

Nápad: Vytvoření evropského 
veřejnoprávního vysílání (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 195 

Komentáře: 54 

 

Nápad: Esperanto – 
mezinárodní pomocný jazyk 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 111 

Komentáře: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Další nápady Nápad: Reformy nezbytné pro 
evropskou suverenitu (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 505 

Komentáře: 26 

Nápad: Esperanto jako 
společný neutrální jazyk 
navržený tak, aby se snadno 
učil, a jako nástroj pro 
jednotnější Evropskou unii (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 261 

Komentáře: 233 

Nápad: Oficiální uznání 
esperanta jako jednoho 
z jazyků občanů EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 325 

Komentáře: 138 

Nápad: Oficiální uznání 
esperanta jako jednoho 
z jazyků občanů EU (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 325 

Komentáře: 138 

Nápad: Esperanto jako 
společný neutrální jazyk 
navržený tak, aby se snadno 
učil, a jako nástroj pro 
jednotnější Evropskou unii (viz 
nápad) 

Vyjádření podpory: 261 

Komentáře: 233 

Nápad: Vzdávat hold evropské 
vlajce (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 0 

Komentáře: 120 

 

Nápad: Akční plán pro přechod 
k vědě bez pokusů na zvířatech 
(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 226 

Komentáře: 22 

 

Nápad: Evropská unie – 
federální stát (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 125 

Komentáře: 79 

 

Nápad: Zastavit utrpení zvířat 
v obchodování s exotickými 
zvířaty pro účely zájmového 
chovu vytvořením pozitivního 
seznamu (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 221 

Komentáře: 7 

 

Nápad: Zavedení evropského 
jazyka (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 75 

Komentáře: 73 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Ukazatele použité pro analýzu v této zprávě pocházejí 

z živé platformy, kde jsou údaje průběžně 

aktualizovány, a to i po celou dobu analýzy údajů, 

kterou realizoval výzkumný tým. 

Pro kvantitativní analýzu byly použity tyto hlavní 

ukazatele: 

 Číselná data týkající se nápadů, které 

přispěvatelé vkládají na platformu, ať už jako 

jednotlivci nebo zástupci organizace. Číselná 

data zahrnují počet nápadů – celkově i v rámci 

jednotlivých tematických sekcí. 

 Číselná data týkající se vyjádření podpory: 

tlačítko „vyjádření podpory“ je obdobné, jako 

tlačítko „like“ nebo „up-vote“ na jiných 

sociálních médiích. Tyto ukazatele pomáhají 

vyjádřit zájem účastníků a skutečnost, zda 

jsou tomuto nápadu nakloněni, neuvádějí 

však možné námitky. Počet vyjádření podpory 

proto není sám o sobě ukazatelem celkové 

podpory daného nápadu, ale pouze jedním 

z mnoha aspektů, které se zohledňují při 

analýze příspěvků na platformě. Číselná data 

se skládají z počtu vyjádření podpory – 

celkově, v rámci jednotlivých základních 

témat a v souvislosti s konkrétním nápadem 

(tato struktura je použita rovněž pro sestavení 

seznamu nápadů podle počtu vyjádření 

podpory). 

 Číselná data týkající se komentářů účastníků: 

součástí analýzy je rovněž počet komentářů, 

kterými přispěvatelé vzájemně reagují na své 
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nápady, neboť z nich vyplývá míra aktivního 

zapojení v souvislosti s daným nápadem. 

Pokud jde o obsah, komentáře mohou 

zahrnovat celou škálu zpětné vazby, 

od neutrální reakce až po vyjádření souhlasu 

nebo rozhodného nesouhlasu. To se odráží 

v kvalitativní analýze (viz níže). Číselná data 

se skládají z počtu vyjádřených komentářů – 

celkově, v rámci jednotlivých základních 

témat a v souvislosti s konkrétním nápadem 

(tato struktura je použita rovněž pro sestavení 

seznamu nápadů podle počtu komentářů). 

 Číselná data týkající se akcí: přispěvatelé 

mohou vkládat na platformu akce a vkládat 

zprávy o akci. Číselná data zahrnují počet 

akcí – celkově i v rámci jednotlivých 

základních témat. 

 Sociodemografické údaje (anonymizované): 

Před zahájením aktivity na platformě jsou 

přispěvatelé požádáni, aby poskytli informace 

o zemi svého bydliště, vzdělání, věku, 

genderu a statusu z hlediska zaměstnání. 

Tyto údaje jsou zpracovávány anonymně. 

Vzhledem k tomu, že tyto informace se 

poskytují na dobrovolné bázi (poskytuje je 

přibližně 73 % účastníků), závěry týkající se 

profilů účastníků lze vyvodit pouze v omezené 

míře. Nejméně informací poskytují 

respondenti o svém povolání, vzdělání a zemi 

bydliště. V případě, že autorem příspěvku je 

organizace, lze uvést pouze zemi sídla. 

Zpráva se zaměřuje především na kvalitativní 

analýzu, která vychází z nápadů, komentářů 

přispěvatelů a zprávách o akcích a má poskytnout 

obecný přehled o obsahu platformy. Seskupení témat 

a podtémat probíhá v rámci daném předem 

vymezenými tematickými sekcemi konference. 

V praxi provedl výzkumný tým v rámci každé 

tematické sekce konference manuální textovou 

analýzu a seskupení všech navržených nápadů 

a neveřejných akcí spolu se zprávami o akcích. 

Na podporu této práce byl obsah dostupný 

prostřednictvím platformy zpracován systémem pro 

automatizovanou analýzu textů, který analytikům 

pomohl pochopit velké objemy vstupního textu. Tento 

systém umožňuje seskupovat příspěvky napříč jazyky 

a vyhledávat podobný obsah napříč platformou 

a jazyky. Analytici využívají systém analýzy textů 

k usnadnění vícejazyčné analýzy obsahu 

a k identifikaci mnohočetných výskytů podobného 

nápadu v různých příspěvcích. Tato metoda umožňuje 

posoudit míru výskytu identifikovaného tématu nebo 

podtématu. Systém analýzy textů zpracovává pouze 

obsah, který byl vložen na platformu. Jedná se 

o pseudonymizované odpovědi na otázky 

v sociodemografickém dotazníku, který slouží 

k sestavení sociodemografických údajů, a o další 

obsah (nápady, komentáře a vyjádření podpory), který 

byl vložen na platformu (včetně souvisejících metadat, 

jako je čas vložení obsahu na platformu). Výzkumný 

tým si následně přečetl nápady v rámci daného 

klastru, popisy akcí a zprávy o nich, aby mohl 

poskytnout shrnutí společných témat a možných 

podtémat a rovněž poukázat na rozdíly a možné 

neshody v oddílech komentářů. Odkazuje se zde také 

na často podporované nápady týkající se daného 

tématu nebo podtématu. Identifikovaná témata 

a podtémata jsou prezentována v pořadí podle míry 

výskytů stanovené analytikem za pomoci systému 

analýzy textů. 

Hlavním cílem tohoto kvalitativního přístupu není 

pouze zaznamenávat témata nebo nápady, které 

v rámci platformy přitahují největší pozornost, ale také 

zaznamenávat šíři a rozmanitost nápadů spadajících 

do jedné tematické sekce. V případě, že několik 

nápadů zveřejněných na platformě je v podstatě 

vyjádřením stejného nápadu nebo podtématu, jsou ve 

shrnutí uvedeny kvalitativní údaje, a to odkazem 

na „opakující se“ nebo „významný“ nápad nebo 

podtéma. 

Shrnutí rovněž obsahují odkazy na ukázky nápadů 

nebo akcí, které popisují konkrétní návrh nebo 

přehledně shrnují hlavní argumenty daného tématu 

nebo podtématu. 

Při analýze akcí se výzkumný tým zaměřuje 

na uzavřené akce se zprávou o akci. Zvláštní 

pozornost je věnována interaktivnějším akcím a akcím 

s převážně konzultačním charakterem s cílem 

zahrnout hlasy a názory těch občanů, kteří by jinak 

možnost vyjádřit se na digitální platformě 

pravděpodobně nevyužili. 

Rozdělení tematické sekce do témat a podtémat nebo 

podle nápadů je vizuálně znázorněno v příslušné 

myšlenkové mapě. 
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