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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 evropských výzvách a prioritách 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 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 shromažďovány a analyzovány a slouží jako 

podklad pro evropské panelové diskuse občanů a plenární 

zasedání konference.  

První průběžná zpráva o platformě byla zveřejněna dne 

15. září a obsahovala příspěvky vložené od zahájení 

činnosti platformy dne 19. dubna do 2. srpna 2021. Cílem 

této druhé průběžné zprávy je dále zahrnout příspěvky 

přidané do 7. září 2021. Vzhledem k poměrně krátkému 

časovému období, které pokrývala první zpráva, byly 

příspěvky, které byly v porovnání s první průběžnou 

zprávou nové, uvedeny samostatně v rámečku na konci 

každého tématu. Tvoří součást shrnutí a myšlenkových 

map. Podrobnější informace o příspěvcích jednotlivých 

 Úvod 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary


 

© Kantar Public, 2021 5 

členských států na platformě jsou uvedeny v doplňkové 

zprávě, která je souběžně k dispozici na platformě. 

V této rané fázi, v níž se konference stále nachází, nelze 

zjištění této zprávy v žádném případě chápat jako 

předpověď výsledků diskusí na platformě. 

V nadcházejících měsících budou vypracovány další zprávy 

a přehledy, včetně zpráv a přehledů podle členských států, 

současně s tím, jak budou na platformě přibývat nové 

příspěvky. 

Při čtení této zprávy je rovněž důležité mít na paměti, že 

příspěvky na platformě představují názory příslušných 

autorů a neměly by být považovány za názory evropských 

občanů jako celku. Budou předmětem další diskuse 

a posuzování v evropských panelových diskusích občanů 

a na plenárním zasedání konference. 

Analytické výsledky jsou ve zprávě představeny podle 

základních témat 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 

S ohledem na evropské panelové diskuse občanů jsou 

nápady vyjádřené na platformě v sekci „Jiné nápady“ 

přiřazeny k jednomu z devíti výše uvedených základních 

témat nebo v případě průřezových záležitostí k několika 

základním tématům. V každé z těchto tematických sekcí je 

uveden přehled seskupení nápadů a akcí do témat 

a podtémat. 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. Ta vychází z nápadů 

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. Následně bylo vypracováno shrnutí společných 

témat a možných podtémat. Klastrová analýza 

a seskupení do témat a podtémat probíhá v rámci daném 

předem vymezenými základními tématy 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 

základních témat. Tento přístup byl zvolen proto, aby na 

každé základní téma konference poskytl ucelený 

pohled.  

Seskupení nápadů do témat a podtémat není odrazem 

množství nápadů nebo komentářů k danému 

základnímu tématu. To znamená, že 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, a ne se v této fázi zaměřovat na 

relativní podporu jednotlivých nápadů nebo rozsah 

identifikovaných témat a podtémat.  

Zmíněny však jsou také kvantitativní prvky (počet 

nápadů, komentářů, vyjádření podpory, akcí), a to 

s cílem zachytit současný stav diskusí na platformě, 

včetně vysoké míry zájmu o některé nápady nebo 

diskuse o nich. 

Upozorňujeme rovněž, že v analýze obsažené v této 

zprávě se pojem „příspěvky“ používá pro označení 

nápadů, komentářů a akcí, zatímco pojem „interakce“ 

zahrnuje pouze nápady a komentáře. 

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 7. září 2021.   

V tomto období bylo na platformě zaznamenáno 22 498 

příspěvků, z toho 7 115 nápadů, 13 304 komentářů a 2 079 

akcí, které se týkaly všech 10 základních témat. Zřetelně 

nejvyšší aktivitu bylo možné pozorovat okolo Dne Evropy 

(9. května).   

Zdaleka největší množství příspěvků se v tomto počátečním 

období objevilo u základních témat Evropská demokracie 

a Změna klimatu, za nimiž následovala sekce „Jiné 

nápady“. Aktivita vycházela ze všech zemí EU. Pokud jde 

o profil účastníků, zastoupení věkových skupin je poměrně 

různorodé, přičemž nejaktivnější je skupina 55–69 let. 

Přibližně 60 % přispěvatelů se označilo za muže a 15 % za 

ženy. Přibližně čtvrtina přispěvatelů však o svém genderu 

neposkytla informace. Zde je třeba připomenout, že na 

platformu mohou přispívat i organizace. 

V posledním období, které zahrnuje období mezi podáním 

první průběžné zprávy a této zprávy (od 2. srpna 2021 do 7. 

září 2021), byla doplněna nová témata a podtémata. Níže je 

uveden krátký přehled:   

- Zvláště vysoká míra interakcí se týkala tématu 

Změna klimatu a životní prostředí, kde bylo 

zaznamenáno nejvíce nových témat a podtémat. 

Stávající témata, jako je znečištění, zemědělství a 

doprava, byla rozšířena a největší počet nových 

podtémat zaznamenalo téma spotřeby. Byla 

Shrnutí 
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přidána dvě nová témata zahrnující nápady týkající 

se biologické rozmanitosti a krajiny a výstavby.  

- Základní téma Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa přináší rovněž 

značné množství nových podtémat, která potvrzují 

požadavky na větší genderovou rovnost, ale i 

několik nápadů týkajících se pracovních 

podmínek. 

- Pokud jde o ostatní témata, došlo v uplynulém 

období k posílení důrazu a rozšíření stávajících 

témat a podtémat. Aktuální dění stále přináší nové 

nápady na této platformě. Pozoruhodným 

příkladem je stažení armády USA z Afghánistánu 

a politická patová situace, která je důsledkem 

hospodářských sankcí EU vůči Bělorusku. Obě 

události mají za následek, že přispěvatelé nadále 

vyzývají k posílení pravomocí EU v oblastech, 

jako je migrace a zahraniční politika.  

 

Změna klimatu 

a životní prostředí 

Přispěvatelé upozorňují na změnu klimatu a její dopady i na 

četné výzvy v oblasti životního prostředí a vyzývají, aby 

byla přijata konkrétní opatření k jejich řešení. Nápady lze 

tematicky seskupit takto: 

‒ za jeden z hlavních zdrojů tlaku na životní 

prostředí je považováno znečištění. Přispěvatelé 

navrhují opatření k řešení globálních uhlíkových 

emisí, znečištění vody a světelného znečištění, 

‒ podpora biologické rozmanitosti s výzvami k 

zalesňování, zastavení odlesňování a rozšíření 

výzkumných zařízení, 

‒  za jeden z hlavních zdrojů znečištění považují 

účastníci dopravu a chtějí, aby byla přijata opatření 

na podporu rozvoje a využívání alternativní 

dopravy, šetrné k životnímu prostředí. V této 

souvislosti jsou zmiňovány různé formy veřejné 

dopravy, 

‒ v rámci tématu zemědělství je výrazným 

podtématem výzva k odstranění používání 

pesticidů a obecně k přijetí zemědělských postupů 

šetrnějších k životnímu prostředí, včetně 

přizpůsobování se změně klimatu. Mezi další 

opatření týkající se životního prostředí patří 

podpora místního zemědělství, biologické 

rozmanitosti, vegetariánského nebo veganského 

stravování a spravedlivých cen pro zemědělce,  

‒ v rámci tématu spotřeby požadují autoři příspěvků 

důraznější opatření k řešení problematiky odpadů, 

plýtvání potravinami a podpory recyklace, jež by 

byla zaměřena 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, 

‒ zvláštní téma je věnováno nápadům týkajícím se 

udržitelného bydlení, ekologickým stavebním 

hmotám a „novému evropskému Bauhausu“, 

‒ zastavení dotací, které nejsou šetrné k životnímu 

prostředí, a návrh na zavedení daně na podporu 

udržitelnosti, 

‒ podpora alternativních zdrojů energie a vytápění, 

které jsou šetrné vůči životnímu prostředí, 

a investice do nich.  

 

 

 

Zdraví   

V tematické sekci Zdraví se objevuje 

široké spektrum témat. Přispěvatelé volají 

po větší harmonizaci a integraci, což je rovněž ovlivněno 

zkušenostmi s pandemií COVID-19 a jejím dopadem. 

Hlavní témata jsou tato: 

‒ větší spolupráce, či dokonce posílení systému 

zdravotní péče v EU, který zajistí přístup ke 

zdravotní péči pro všechny, 

‒ potřeba, aby EU koordinovala inovace a investice 

do výzkumu v oblasti zdraví, zejména 

v souvislosti se stárnoucím demografickým 

profilem EU, 

‒ prostředky a opatření na podporu zdravotní 

gramotnosti, zdravého životního stylu 
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a stravování, stejně jako přístupu více zaměřeného 

na prevenci v oblasti veřejného zdraví,  

‒ posouzení dopadu pandemie COVID-19 

a poučení, která je třeba vyvodit. 

Silnější ekonomika, 

sociální spravedlnost 

a pracovní místa  

Přispěvatelé zdůrazňují, že je důležité, aby byla Evropa 

inkluzivnější a sociálně spravedlivější, zejména 

v návaznosti na pandemii COVID-19. 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: 

‒ 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 se domnívají, že pro dosažení sociální 

spravedlnosti jsou důležitá opatření v oblasti 

sociálního zabezpečení. Nejčastěji diskutovaným 

nápadem je nepodmíněný základní příjem,  

‒ 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, genderová rovnost, práva osob se 

zdravotním postižením, práva a zastoupení LGBTI 

osob, 

‒ společná daňová politika s evropskou fiskální 

reformou pro jednotnější evropskou budoucnost, 

včetně většího množství vlastních zdrojů EU nebo 

rozpočtu nezávislého na členských státech, 

‒ 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 fondu na podporu 

oživení, dále podpora místní produkce a místní 

spotřeby s cílem stimulovat ekonomiku EU, 

‒ pracovní podmínky s jasnějšími pravidly pro práci 

z domova (a také práci ze zahraničí), kratší 

pracovní týdny, zákaz neplacených stáží, 

‒ konkrétní opatření pro další usnadnění mobility 

pracovní síly v rámci EU a posílení práv mobilních 

Evropanů,  

‒ stimulace tvorby pracovních míst investicemi do 

inovací, vzdělávání, výzkumu a vývoje. 

EU 

ve světě  

Celkově přispěvatelé požadují silnější přítomnost EU na 

světové politické scéně: v politice sousedství, včetně 

západního Balkánu, a ve vztazích například s africkými a 

latinskoamerickými zeměmi. Autoři příspěvků na platformě 

mají za to, že by EU měla být důraznější při uplatňování 

měkké i tvrdé síly. Mezi nápady se objevují například tyto: 

‒ asertivnější postoj v zahraniční politice využívající 

různých prostředků a mechanismů, aby byla EU na 

globální politické scéně respektována a brána 

vážně. To zahrnuje uplatňování měkké síly při 

prosazování multilateralismu, ale také tvrdé síly, 

přičemž četné diskuse byly věnovány společné 

obranné politice a její schopnosti zasahovat, ale 

také odrazovat a reprezentovat geopolitickou moc 

ve vztahu k jiným světovým mocnostem,   

‒ vytvoření unijní armády, 

‒ opatření, která by zajistila, aby byla EU vnímána 

tak, že její orgány vystupují v globální politické 

aréně jednotně. Viditelnější přítomnost, kdy 

členské státy přestanou mezi sebou navzájem 

soutěžit. To rovněž odpovídá jinde diskutovanému 

volání po federální Evropě a 

‒ společná zahraniční politika s většími 

pravomocemi Evropského parlamentu 

a přehodnocením pravidla jednomyslnosti.  
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Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost 

Podstatná část interakcí v této sekci se týká 

toho, co je označováno jako „nebezpečí 

vzestupu neliberálních demokracií“ uvnitř EU, a potřeby 

chránit hodnoty EU. Hlavní témata a nápady jsou tyto: 

‒ část přispěvatelů se věnuje tomu, co představuje 

hodnoty EU, a vyzývá k větší genderové rovnosti 

a k diskusím o úloze křesťanských hodnot, 

‒  často se hovoří o ochraně soukromí v rychle se 

měnícím technologickém prostředí, stejně jako o 

potřebě chránit bezpečnost dětí v souvislosti s 

jejich aktivitami na internetu, 

‒ některé příspěvky odrážejí snahu o návrat k 

normálnímu stavu, jakmile to situace související 

s COVID-19 umožní,  

‒ objevují se rovněž výzvy k lepší ochraně LGBTI 

osob, potírání nenávistných výroků a k převzetí 

vedoucí úlohy při ochraně práv zvířat, 

‒ byla předložena řada konkrétních návrhů, jak 

zlepšit ochranu hodnot EU a právního státu v EU, 

stejně jako lidská práva obecněji,  

‒ v rámci tématu bezpečnosti diskutuje řada 

účastníků o myšlence armády EU a o potřebě užší 

spolupráce mezi evropskými zeměmi v otázkách 

vnitřní bezpečnosti. 

 

Digitální transformace  

Autoři příspěvků obecně zdůrazňují, že je třeba usnadnit 

a uskutečnit digitální transformaci v celé řadě oblastí, od 

ekonomiky až po oblast zdraví. Poukazují však také na 

několik výzev s digitální transformací souvisejících, jako 

jsou etické aspekty, nedostatky GPDR nebo kybernetické 

hrozby. Hlavní témata jsou tato: 

‒ digitalizace ekonomiky doprovázená opatřeními 

týkajícími se kryptoměn a volání po digitálním 

euru,  

‒ prostředky a opatření na podporu digitálních 

inovací, jako je umělá inteligence nebo posilování 

digitální svrchovanosti. To zahrnuje různorodá 

podtémata: 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, 

‒ digitální dovednosti zaměstnanců a podpora 

podniků při přizpůsobování se digitální 

transformaci, 

‒ kybernetická armáda na obranu EU před 

kybernetickými hrozbami, 

‒ větší využívání digitálního hlasování, aby bylo 

hlasování dostupnější, zejména v souvislosti s 

pandemií. Někteří diskutující na druhou stranu 

vyzývají v této oblasti k opatrnosti,  

‒ téma digitálních dat a ochrany osobních údajů se 

stále více rozvíjí prostřednictvím nápadů, které se 

týkají centralizovaného ukládání citlivých 

osobních údajů, ochrany veřejných sítí pomocí 

softwaru s otevřeným zdrojovým kódem nebo 

technologií blockchain a zajištění bezpečnosti dětí 

v digitálním prostředí, 

‒ digitální 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, 

‒ investice do digitálního vzdělávání a digitálního 

zdravotnictví s cílem podpořit zdravé a poučené 

využívání technologií. 

 

Evropská demokracie  

Nápady v této sekci se dotýkají široké škály témat. Autoři 

příspěvků volají po restrukturalizaci evropských orgánů, či 

dokonce po federalizaci Evropské unie. Různé návrhy 

vyzývají k větší účasti a angažovanosti občanů. Mezi 

nejvýraznější témata patří tato:  
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‒ často je zmiňováno téma federalizace EU, které se 

rovněž objevuje v rámci jiných tematických sekcí 

na platformě. Někteří účastníci uvádějí argumenty 

pro decentralizaci s větší pravomocí členských 

států,  

‒ objevují se návrhy reforem orgánů, jež mají zvýšit 

efektivnost a transparentnost orgánů EU a přiblížit 

je občanům. V příspěvcích se nejčastěji navrhuje 

hlasování kvalifikovanou většinou v Radě namísto 

jednomyslnosti a větší úloha Evropského 

parlamentu,  

‒ mechanismy ke zlepšení účasti občanů EU, a to 

prostřednictvím volby prezidenta EU, 

nadnárodních stranických kandidátních listin pro 

volby do Evropského parlamentu nebo 

nadnárodních kampaní. Jsou navrhována další 

opatření, aby se konzultace s občany a účast 

občanů staly strukturální součástí správy EU,  

‒ mechanismy a prostředky pro lepší zapojení 

občanů EU a zajištění větší vazby 

a informovanosti o EU a jejích rozhodnutích, 

návrhy týkající se lepší komunikace, společných 

unijních mediálních platforem a podpory 

evropského ducha se objevují rovněž v 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. 

 

 

Migrace  

V této sekci jsou interakce velmi protichůdné. Ze všech 

základních témat vyvolává právě toto největší polarizaci: 

objevují se zde silné hlasy proti jakékoli migraci i názory 

obhajující migrační politiky více zohledňující lidská práva. 

Interakce lze rozdělit na: 

‒ ty, které se staví proti migraci do EU a vyjadřují 

nesouhlas, zklamání a pocit ohrožení své vlastní 

kulturní identity,  

‒ ty, které diskutují a navrhují konkrétní opatření 

a prostředky ke snížení migrace nebo různé formy 

kontrolované migrace,   

‒ ty, které zdůrazňují, že je třeba řešit základní 

příčiny migrace v zemích původu, např. posílením 

rozvojových politik, nebo které zpochybňují 

obchodní dohody a vojenské intervence EU. 

Diskuse se týká také způsobů, jak čelit klimatické 

migraci, 

‒ ty, které volají po migrační politice respektující 

lidská práva, s větší solidaritou a lepší integrací, 

‒ prostředky a opatření k usnadnění integrace 

a podpoře práv migrantů a osob s trvalým pobytem 

v EU. 

 

Vzdělávání, mládež, 

kultura a sport 

Obsah v této sekci je aktuálně velmi roztříštěný. Je zde 

mnoho rozličných nápadů zaměřených ponejvíce na 

vzdělávání a kulturu. Témata, která se objevují v této sekci, 

jsou průřezová a vyskytují se i jinde na platformě.   

‒ v současné době jsou nápady týkající se 

vzdělávání, kultury a sportu většinou diskutovány 

jako prostředek na podporu rozvoje evropské 

identity a evropského občanství. To zahrnuje 

různé návrhy na podporu výměn a interakcí, 

například prostřednictvím programu Erasmus 

a vnitroevropských sportovních akcí, 

‒ pokud jde o vzdělávání, přispěvatelé uvádějí, že je 

třeba pojetí vzdělávání přehodnotit a zajistit 

zvýšenou digitalizaci, vnitroevropskou vzdělávací 

mobilitu a podporu měkkých dovedností,  

‒ velký důraz je kladen na úlohu médií a evropské 

žurnalistiky, stejně jako evropských produkcí při 

šíření evropských hodnot a kultury, 

‒ často je napříč platformou v různých sekcích 

zmiňován návrh na používání sjednocujícího 

společného jazyka, 
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‒ kromě toho se v této sekci objevují nápady, které 

se zabývají specifickými opatřeními týkajícími se 

mladých lidí a nezaměstnanosti mladých lidí. 
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Přehled o aktivitě 

Od spuštění vícejazyčné digitální platformy dne 19. dubna 

do 7. září 2021 bylo na platformě shromážděno celkem 

22 498 příspěvků tvořených nápady, komentáři a akcemi. 

Tuto aktivitu lze rozčlenit takto:  

‒ nápady: 7 115 

‒ komentáře: 13 304 

                                                      

1 Akcí se dosud zúčastnilo více než 100 000 osob. 

‒ akce: 2 0791 

Při pohledu na trendový graf (viz Obrázek 1) lze 

zaznamenat u počtu příspěvků dva vrcholy. První se časově 

shoduje se spuštěním platformy a druhý se nachází v období 

okolo slavnostního zahájení Konference o budoucnosti 

Evropy u příležitosti Dne Evropy (9. května). 

1. Přehled příspěvků 

na platformě 



   
 

   

 

Obrázek 1 – Časová osa zachycující denní počty příspěvků (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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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 

29 % příspěvků pochází od účastníků, kteří neuvedli zemi 

bydliště.  

Jak ukazuje obrázek 2, kde je zachycen celkový počet 

příspěvků podle jednotlivých zemí, vycházela aktivita ze 

všech zemí EU. Kromě toho bylo zaznamenáno 32 

příspěvků ze třetích zemí mimo EU. 

Obrázek 2 – Počet příspěvků podle jednotlivých zemí 

(19. 4. 2021–7. 9. 2021)

Pro lepší představu o počtu příspěvků ve vztahu k počtu 

obyvatel ukazuje následující graf přehled počtu příspěvků 

z každé země přepočtený na milion obyvatel.  

Obrázek 3 – Počet příspěvků podle jednotlivých zemí 

přepočtený na milion obyvatel (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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Kdo se do diskuse 

zapojuje?  

Přibližně šest z deseti osob přispívajících do platformy se 

označilo za muže (60,4 %) a 15 % za ženy. Čtvrtina 

přispěvatelů (24,6 %) však o svém genderu informace 

neposkytla a 0,2 % se označilo za „jiné“, takže tyto údaje 

podávají pouze omezený přehled. V této souvislosti je třeba 

připomenout, že na platformu mohou přispívat i organizace. 

Zastoupení věkových skupin je v současné době poměrně 

různorodé: nejaktivnější z hlediska počtu příspěvků je v 

poslední době skupina 55–69 let (22,1 %), následovaná 

skupinou 25–39 let (20,7 %).  

Pokud jde o povolání, nejaktivnější jsou na platformě stále 

profesionální pracovníci (15,3 %) a manažeři (12,8 %). 

Poměrně aktivní jsou také důchodci (12,6 %), zatímco 

aktivita studentů se oproti předchozímu období snížila 

(10,7 %). Manuální pracovníci (7 %), osoby samostatně 

výdělečně činné (9,7 %) a nezaměstnaní (2,7 %) jsou na 

platformě zatím aktivní poměrně méně.  

Pokud jde o vzdělání, zatím jsou velmi aktivní lidé 

s vysokoškolským vzděláním (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Věk, gender, vzdělání a povolání účastníků 

(19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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Trendy v tématech 

příspěvků  

Od prvních měsíců konference se nejvyšší počet příspěvků 

(nápady, komentáře a akce) (4 026) objevuje v tematické 

sekci Evropská demokracie, za níž následuje sekce Změna 

klimatu a životní prostředí (3 791). Na třetím místě jsou 

„Jiné nápady“ následované kategorií Silnější ekonomika, 

sociální spravedlnost a pracovní místa (čtvrté místo) a EU 

ve světě (páté místo) (viz obrázek 5). Jak již bylo uvedeno, 

příspěvky v rámci „Jiných nápadů“ byly během analýzy 

přiřazeny k ostatním kategoriím. Některé tematické sekce 

zaznamenávají více komentářů nebo nápadů než jiné: 

například základní téma Změna klimatu a životní prostředí 

má nejvyšší počet nápadů (1 307). Naopak v sekci Evropská 

demokracie bylo zadáno celkem 373 akcí, což je výrazně 

více než u kteréhokoli jiného základního tématu.  

 

  

Obrázek 5 – Příspěvky na platformě podle základních témat (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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Nedávný vývoj 

 

V uplynulém měsíci (2. srpna 2021–7. září 2021) dosáhla 

aktivita na platformě celkem 2 839 příspěvků, které tvořilo:  

 1 017 nápadů,  

 1 425 komentářů,  

 397 akcí.  

Týdenní průměr zapojení v uplynulém období dosáhl v 

první polovině srpna (9.–15. srpna) 89 příspěvků denně a na 

konci měsíce (30. srpna–5. září) 79 příspěvků. Nejnižší 

týdenní průměry byly zaznamenány v polovině srpna a na 

začátku září (51 příspěvků denně). Z hlediska objemu 

příspěvků jsou třemi nejvýznamnějšími zeměmi z hlediska 

počtu příspěvků za uplynulé období Německo se 443 

příspěvky, Francie s 206 příspěvky a Belgie se 184 

příspěvky. Následovalo Španělsko se 185 příspěvky a 

Finsko se 145 příspěvky. 

Pokud jde o výši příspěvků v poměru k počtu obyvatel, 

nejvyšší aktivita v srpnu byla zaznamenána ve Finsku. 

Kromě toho byl v srpnu zaznamenán značný počet 

příspěvků na milion obyvatel v Lotyšsku, Belgii, 

Lucembursku a Maďarsku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Počet příspěvků podle jednotlivých zemí 

přepočtený na milion obyvatel (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

 

 

 

Obrázek 6 – Objem příspěvků podle jednotlivých zemí 

(2. 8. 2021–7. 9. 2021) 
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Priority ve vývoji trendů 
v období od 2. srpna 2021 
do 7. září 2021 

Pokud jde o priority ve vývoji trendů, v 

uplynulém období vyvolala největší 

aktivitu témata Změna klimatu a životní 

prostředí (638 nápadů, komentářů a akcí) a 

Vzdělávání, kultura, mládež a sport (392 nápadů, 

komentářů a akcí), přičemž druhá jmenovaná kategorie 

předstihla z hlediska počtu příspěvků v tomto období téma 

Evropská demokracie (391 nápadů, komentářů a akcí).  

Vysoký počet příspěvků k tématu Změna klimatu a životní 

prostředí se odráží také v rozšíření témat a podtémat v rámci 

tohoto základního tématu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – srovnání přehledu příspěvků podle základních témat za uplynulé období a celkem 
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K základnímu tématu Změna klimatu a životní prostředí 

bylo od spuštění platformy zveřejněno celkem 3 791 

komentářů, nápadů a akcí (1 307 nápadů, 2 128 komentářů 

a 356 akcí). V souvislosti se změnou klimatu a povědomím 

o jejích dopadech přispěvatelé upozorňují na četné 

environmentální výzvy v oblasti životního prostředí a 

vyzývají ke konkrétním průběžným opatřením k jejich 

řešení. Nápady v rámci tohoto základního tématu jsou 

různorodé a lze je seskupit do těchto témat: 

 Znečištění 

 Doprava 

 Zemědělství 

 Spotřeba 

 Subvencování, zdanění 

 Energie 

 Vytváření změn v postojích a chování 

Znečištění  

Za hlavní zdroj tlaku na celosvětové životní prostředí 

označili přispěvatelé znečištění. Diskuse o ekologické 

transformaci přináší různá řešení, jak dosáhnout snížení 

znečištění (viz akce). Například v jednom z nápadů, který 

na platformě získal největší podporu, se navrhuje, že by EU 

měla zajistit silný a inkluzivní přístup k řízení, v jehož rámci 

2.  Změna klimatu 

a životní prostředí 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
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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). 

Diskutuje se o několika oblastech znečištění s těmito 

podtématy: emise, odlesňování, znečištění vody, světelné 

znečištění a používání plastů. 

Pokud jde o emise, jedna z nejdiskutovanějších 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 příklad nápadu). Kromě 

toho se požaduje rozšíření systému EU pro obchodování s 

emisemi (ETS).  

Další podtéma nápadů se týká odlesňování, přičemž autoři 

příspěvků vyzývají k investicím do opětovného zalesňování 

Evropy (viz příklad nápadu) nebo – v celosvětovém měřítku 

– k záchraně plic planety, konkrétně amazonského deštného 

pralesa a dalších světových deštných pralesů, 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 příklad nápadu). 

Pokud jde o podtéma znečištění vody, velký důraz je kladen 

na potřebu zajistit bezpečnost zdrojů pitné vody a čistých 

ekosystémů do budoucnosti (viz akce). Kromě toho existují 

konkrétní návrhy opatření proti stoupající hladině oceánů a 

znečištění řek (viz příklad akce). Jeden z nápadů navrhuje 

vytvořit zařízení pro recyklaci plastů z řek a oceánů (viz 

nápad). 

Další nápady na platformě si kladou za cíl například omezit 

světelné znečištění (viz příklad nápadu). 

 

Doprava 

Velká skupina nápadů v oblasti dopravy se zaměřuje na 

vztah mezi dopravou a znečištěním. Některé níže uvedené 

návrhy se týkají změny dopravního systému 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 leteckého 

průmyslu se už i tak zmenšil v důsledku pandemie. 

Obecně existuje silná podpora pro zlepšení systémů veřejné 

dopravy v Evropě (viz příklad nápadu) jako alternativy k 

letům na krátké vzdálenosti, které by byly šetrnější k 

životnímu prostředí. Konkrétně se široce diskutuje o 

společné evropské železniční síti (viz příklad nápadu). 

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). 

Další nápady se týkají společné cyklistické sítě a navrhují 

například rozšíření cyklistických tras nebo vytvoření 

celoevropské sítě cyklistických tras (viz příklad nápadu). 

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 příklad nápadu). 

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 příklad nápadu). 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 příklad nápadu). 

 

Zemědělství 

V rámci tématu zemědělství se přispěvatelé poměrně často 

zasazují o podporu ekologického zemědělství a většího 

počtu malých zemědělských podniků (viz příklad nápadu), 

přičemž požadují zákaz používání pesticidů a 

průmyslového chovu (viz příklad nápadu). Někteří 

přispěvatelé jdou ještě dále a navrhují, aby zákaz byl 

rozšířen i na soukromé použití: ačkoli zemědělci musí 

používání pesticidů dokumentovat, soukromí majitelé 

zahrad, kteří si mohou tyto produkty legálně opatřit, tento 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
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
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
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/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
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/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
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
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požadavek plnit nemusí a často si ani nejsou vědomi jejich 

škodlivých účinků (viz příklad nápadu). 

Další nápady navrhují, aby v zájmu ochrany klimatu a 

ochrany životního prostředí EU více podporovala přechod 

na vegetariánskou stravu. Někteří přispěvatelé zdůrazňují 

rovněž etické pohnutky, které mohou vést k tomuto opatření 

(viz příklad nápadu). Tato otázka se rovněž řeší v rámci 

základního tématu Zdraví.  

Přispěvatelé také kladou velký důraz na potřebu zajistit 

potravinovou soběstačnost a potravinové zabezpečení 

prostřednictvím podpory místního zemědělství (viz příklad 

nápadu). Místní zemědělství by mohlo být podpořeno 

například vytvářením pásů zemědělské půdy kolem měst, 

zavedením požadavku výsadby ovocných stromů v 

městských oblastech, snazším nabýváním půdy producenty 

a zemědělci prostřednictvím omezování ceny těchto 

pozemků; dále je zmiňován požadavek, aby část střech 

veřejných budov byla využívána pro zemědělství v 

městských oblastech, jakož i potřeba omezit tlak na převod 

zemědělské půdy na stavební pozemek (viz nápad). 

Kromě toho chtějí přispěvatelé podporovat biologickou 

rozmanitost v Evropě například konkrétními opatřeními, 

jako jsou zelené střechy (viz příklad nápadu). 

V neposlední řadě se diskutuje o příjmech zemědělců, 

přičemž někteří přispěvatelé požadují, aby zemědělci 

dostávali zaručený příjem prostřednictvím spravedlivých 

cen namísto dotací (viz příklad nápadu).  

 

Spotřeba 

V rámci tématu spotřeby se obecně vyzývá ke změně 

stávajícího konzumního způsobu života, pokud jde o 

spotřebu zboží a služeb (viz příklad nápadu). Někteří 

přispěvatelé jdou ještě dále a ve svých příspěvcích navrhují 

zavedení kvót pro maximální spotřebu a výrobu (viz příklad 

nápadu). 

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 příklad nápadu), výrobky bez obalu nebo s 

malým množstvím obalového odpadu s cílem snížit 

negativní dopad na životní prostředí (viz příklad nápadu). 

Kromě toho se důrazně vyzývá k zastavení dovozu 

produktů, které způsobují odlesňování tropických oblastí 

(viz příklad nápadu). 

Druhá část nápadů prosazuje pokročilejší systém 

označování výrobků (viz příklad nápadu), který by 

podrobně informoval o dopadu výroby na životní prostředí 

nebo uváděl, zda výrobky obsahují mikroplasty, a zda tak 

mají dlouhodobý negativní dopad na zdraví spotřebitelů 

(viz příklad nápadu). 

Třetí část příspěvků se týká „rychlé módy“ a textilního 

průmyslu s cílem učinit tato odvětví šetrnější k životnímu 

prostředí, přičemž přispěvatelé zdůrazňují obrovské 

množství zdrojů, které se při výrobě oděvů používají, a že 

recyklace textilu je často velmi komplikovaná (viz příklad 

nápadu). 

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 příklad 

akce). 

V poslední skupině komentářů a nápadů v rámci tohoto 

tématu jsou vyjádřené obavy, pokud jde o odpad vznikající 

z nových elektronických spotřebičů, a příspěvky mimo jiné 

požadují, aby u nových elektronických spotřebičů byla 

zavedena delší povinná záruční doba a zajištěna 

opravitelnost (viz příklad nápadu). Někteří účastníci rovněž 

chtějí omezení spotřeby 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 příklad nápadu). 

Subvencování, zdanění 

V rámci tohoto tématu přispěvatelé požadují, 

aby byly zastaveny dotace, které nejsou šetrné k životnímu 

prostředí, jako jsou škodlivé dotace v oblasti rybolovu (viz 

nápad) nebo dotace na fosilní paliva (viz nápad). V dalších 

návrzích přispěvatelé rovněž obhajují zvýšení dotací na 

projekty v oblasti biologické rozmanitosti a změny klimatu, 

které by vedly k dlouhodobému pozitivnímu výhledu. 

Přispěvatelé rovněž navrhují zavedení daně na podporu 

udržitelnosti (viz příklad nápadu), v jejímž důsledku by 

došlo ke zvýšení cen u výrobků, které kritérium 

udržitelnosti nesplňují, čímž by se tyto výrobky staly méně 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
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/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
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/46466
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/11427
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/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
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atraktivními pro spotřebitele i pro výrobce. Tím by EU 

podle nich zároveň získala dodatečné příjmy na investice do 

udržitelnosti. 

 

Energie 

Autoři příspěvků na platformě navrhují posílit využívání 

obnovitelných zdrojů energie v malém i velkém rozsahu, 

omezit využívání jaderné energie nebo případně rozvíjet 

bezpečnou jadernou energii a zavést ji v zemích a na 

místech, kde není možné využívat obnovitelné zdroje 

energie (viz příklad nápadu).   

Druhým nejčastěji podporovaným nápadem v rámci tohoto 

základního tématu Změny klimatu je výzva zastavit veškeré 

dotace na fosilní paliva (viz příklad nápadu). 

Přispěvatelé zároveň požadují, aby se současně zkoumaly 

alternativní zdroje energie (viz příklad akce), jako je 

termonukleární fúze, geotermální energie nebo vodík, které 

by významně přispěly k energetické rozmanitosti (viz 

příklad nápadu). Zdůrazňují však, že i alternativní zdroje, 

jako je větrná energie, by mělo akceptovat místní 

obyvatelstvo a že je třeba zajistit, aby tyto zdroje měly 

pozitivní dopad na biologickou rozmanitost, lidské bytosti i 

krajinu (viz příklad nápadu). 

 

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 příklad 

nápadu), byla zveřejněna rovněž výzva k zapojení starších 

Evropanů do iniciativ v oblasti změny klimatu, zejména z 

důvodu stárnutí obyvatelstva v Evropě (viz příklad nápadu). 

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 (viz nápad). 

 

 

  

 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

K největšímu rozšíření témat a podtémat v uplynulém 

měsíci došlo u základního tématu Změna klimatu. 

Jedno nové téma, které vyzývá k podpoře biologické 

rozmanitosti, vyplývá z návrhu vysazovat stromy 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). Další příspěvek 

navrhuje zřízení evropské mobilní námořní výzkumné 

stanice, která by získávala základní poznatky o mořské 

biologické rozmanitosti. (viz nápad).  

Další nové téma se týká krajiny a výstavby s novým 

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 ke 

kampaním na zvyšování povědomí o ekologické a 

udržitelné výstavbě s využitím nízkouhlíkových 

stavebních hmot (viz nápad). Jeden z návrhů zahrnuje 

zavedení evropského fondu pro obnovu půdy, jehož cílem 

by byla obnova opuštěné půdy a budov do přirozenějšího 

stavu ve prospěch biologické rozmanitosti a obyvatel měst 

(viz nápad).  

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/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/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
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/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
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/GreenDeal/f/1/proposals/75505


 

© Kantar Public, 2021 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podtéma týkající se spotřeby elektronického zboží je 

rozšířeno o nápad pilotního programu na výměnu 

elektrických spotřebičů v 35 milionech rodin v EU za 

spotřebiče třídy A+++ v rámci cíle EU ekologické 

transformace (viz nápad). V rámci podtématu dopadu 

spotřeby na životní prostředí je nastolena otázka 

dodržování norem EU u dováženého zboží. Jeden z 

přispěvatelů například navrhuje zakázat dovoz 

hovězího masa z Brazílie, které nemá stejnou úroveň 

sledovatelnosti jako hovězí maso z EU (viz nápad). 

V souvislosti s tématem energie bylo zaznamenáno 

nové podtéma týkající se energeticky účinného a 

ekologického vytápění s příklady nápadu 

prosazujícího využití kotlů na různé typy paliva (viz 

nápad) nebo sítě centrálního zásobování teplem 

využívající nevyužité zdroje tepla, jako je hlubinná 

geotermální energie (viz nápad).  

S tématem změny postojů a chování souvisí i návrh 

jednoho z účastníků na vytvoření vzdělávacích zahrad 

na základních školách s cílem zvýšit povědomí o 

biologické rozmanitosti a o tom, jak ji chránit už od 

útlého věku (viz nápad), zatímco jiný účastník 

zdůrazňuje potřebu rozšířit environmentální 

vzdělávání na dospělé všech věkových kategorií 

prostřednictvím reklamních videí (viz nápad).  

 

V rámci rozšíření tématu znečištění jeden z účastníků 

uvádí, že jeden zvláštní druh podmořských bakterií 

(sinic) má schopnost „požírat ropu“, čímž by mohl 

přispět k neutralizaci okyselování oceánů (viz nápad). 

K tématu dopravy se opakovaně objevují návrhy na 

rozšíření sítě rychlovlaků (viz příklad nápadu). V reakci 

na trend přechodu na elektrický pohon v 

automobilovém průmyslu jeden z účastníků uvádí, že 

elektromobily jsou vzhledem k procesům těžby a 

přepravy kobaltu z Konga spojeny se škodlivými 

environmentálními a humanitárními náklady a navrhuje 

místo toho omezit rychlost za účelem snížení emisí CO2 

(viz nápad). 

Nový nápad související s tématem udržitelného 

zemědělství a podtématem ekologičtějšího zemědělství 

se zabývá potřebou najít vhodný způsob odstraňování 

plastových fólií používaných k mulčování, ve sklenících 

a pařeništích (viz nápad). Jeden z účastníků navíc 

prosazuje přechod od intenzivního zemědělství k 

agroekologii (viz nápad). Další účastník navrhuje 

využití vertikálního zemědělství, které by výrazně 

snížilo spotřebu vody v zemědělství (viz nápad). V 

rámci tématu zemědělství se objevuje otázka, jak by se 

zemědělství mělo vyrovnat s výkyvy klimatu. V jednom 

z nápadů se uvádí, že multifunkční a různorodé 

agrolesnické systémy mohou zvyšovat tvorbu humusu, 

schopnost zadržovat vodu a vázat CO2, a tím výrazně 

zvýšit stabilitu a produktivitu zemědělství (viz nápad).  

V souvislosti s tématem spotřeby, konkrétně 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). Jeden z 

účastníků navíc upozorňuje na potřebu větší 

informovanosti o recyklaci, která by tuto činnost 

podporovala už od útlého věku (viz nápad). Toto nové 

podtéma recyklace se odráží i v pořádání akcí, jako byla 

například jedna akce se staršími občany za účelem 

diskuse o různých metodách recyklace (viz akce). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
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/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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 Obrázek 9 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Změna klimatu a životní prostředí 
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V rámci základního tématu Zdraví se objevuje široké 

spektrum témat. Přispěvatelé volají po větší harmonizaci a 

integraci na evropské úrovni, což je rovněž ovlivněno 

zkušenostmi s pandemií COVID-19 a jejím dopadem. K 

tomuto základnímu tématu bylo zveřejněno 1 159 

příspěvků: 491 nápadů, 611 komentářů a 57 akcí. 

Nejvýznamnějšími tématy projednávanými v této sekci 

jsou:  

 Integrace systémů zdravotní péče v EU 

 Přístup ke zdravotní péči pro všechny  

 Zdravé stárnutí  

 Zdravý životní styl  

 Reakce na pandemii COVID-19  

 Prevence je vždy lepší než léčba 

 Zdravotní péče v digitální éře 

 Výzkum v oblasti zdraví 

 Pohlavní a reprodukční zdraví  

 Jiné nápady 

Integrace systémů 

zdravotní péče v EU 

Účastníci platformy se zasazují o užší spolupráci mezi 

členskými státy s cílem různými způsoby posílit evropské 

systémy zdravotní péče. Nápady zahrnují sdílení znalostí a 

kapacit například tím, že se lékařům působícím na oddělení 

intenzivní péče umožní volný pohyb a péče o pacienty v 

kritickém stavu v celé EU (viz nápad), standardizace 

přednemocniční neodkladné péče (viz nápad), uznávání 

kvalifikací pečovatelů v rámci celé EU (viz nápad), zřízení 

evropské nemocnice pro vzácná onemocnění (viz nápad) a 

zlepšení právní regulace v oblasti transplantací s cílem 

vytvořit jednotný systém koordinace transplantací (viz 

nápad). 

3.  Zdraví 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
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V diskuzích je proto zdůrazňována potřeba poskytnout EU 

více kompetencí a pravomocí v oblasti veřejného zdraví v 

případě mimořádných událostí prostřednictvím revize 

Lisabonské smlouvy (viz příklad nápadu). 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.    

 

Přístup ke zdravotní 

péči pro všechny  

V nápadech předložených v souvislosti s přístupem ke 

zdravotní péči se podporuje zavedení evropského systému 

zdravotního pojištění (viz příklad nápadu a nápadu). Jedním 

z návrhů, jak zabezpečit dostupnost zdravotní péče pro 

všechny, je deprivatizace odvětví zdravotní péče (viz 

nápad). Trochu jiný způsob, jak dosáhnout toho, aby 

zdravotní péče byla v praxi přístupnější pro všechny, je 

rozšíření systému mobilní zdravotní péče ve formě 

zdravotních autobusů, které by usnadnily rychlý a snadný 

přístup k systémům lékařské péče (viz nápad).  

 

Zdravé stárnutí a boj 

proti stárnutí  

S ohledem na stárnutí populace v Evropě občané 

zdůrazňují, že je důležité udržet si dobré zdraví i ve vyšším 

věku. Jedním z velmi podporovaných a komentovaných 

nápadů je podpora vědeckého výzkumu v oblasti 

dlouhověkosti, zdraví a souvisejících technologií (viz 

nápad), jako jsou např. omlazující terapie a klinická 

hodnocení v této oblasti a provádění účinných právních, 

rozpočtových, regulačních a institucionálních závazků s 

cílem zvýšit v Evropské unii střední délku života prožitého 

ve zdraví. 

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). V dalším příspěvku je toto 

téma dále rozvinuto 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).   

 

 

Zdravý životní styl 

Řada nápadů zdůrazňuje význam zdravého stravování, 

přičemž mnozí občané navrhují, aby EU podporovala 

vegetariánskou stravu (viz nápad) z důvodu jejího přínosu 

jak pro zdraví, tak pro životní prostředí. V této souvislosti 

se v jednom z nápadů navrhuje zvýšit daň u masa a masných 

výrobků a zároveň snížit DPH u zdravých potravin 

(viz nápad). V dalších příspěvcích autoři vyzývají k 

prozkoumání účinků emulgátorů (viz nápad), dále požadují 

zákaz používání uměle vyráběných tuků s obsahem 

transmastných kyselin (viz nápad) a regulaci zemědělských 

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

používání antibiotik v průmyslovém chovu (viz 

nápad).  Obdobné nápady jsou rovněž uvedeny v rámci 

základního tématu Změna klimatu a životní prostředí. 

Na platformě se rovněž široce diskutuje o možnosti začlenit 

do medicíny přírodní léčivé přípravky (viz příklad nápadu). 

Přispěvatelé uvádějí, že i nemedikamentózní způsoby léčby 

mohou prokazatelně prospívat zdraví a zvyšovat 

soběstačnost pacientů (viz příklad nápadu). Jeden občan 

rovněž zdůrazňuje přínosy bobulovitých plodů rostoucích v 

severní Evropě s vysokým obsahem antioxidantů při 

zlepšování léčby nádorových onemocnění (viz nápad). V 

dalších příspěvcích se navrhují další alternativní terapie, 

jako je např. lesní terapie (sylvoterapie) pro boj proti stresu, 

vyhoření, depresi a úzkosti (viz nápad). 

V dalších návrzích na platformě se jako klíčový faktor 

zdravého životního stylu rovněž zmiňuje podpora 

zvyšování zdravotní gramotnosti (viz nápad) a vštěpování 

zdravých návyků od útlého věku (viz nápad). Několik 

občanů například poukazuje na potřebu odrazovat od 

spotřeby tabáku na evropské úrovni zvyšováním jeho ceny 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
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/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
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a omezováním prodejních míst na lékárny (viz příklad 

nápadu). 

 

Reakce na pandemii 

COVID-19  

Účastníci široce diskutují o dopadech 

pandemie COVID-19, přičemž se celkově domnívají, že 

vzhledem k rozšíření 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).  

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).  

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). Rovněž i 

diskuse o vakcinačním programu ukazují na protichůdné 

názory, které sahají od názoru, že očkování by mělo být 

povinné pro všechny (viz nápad), až po návrh, aby se 

občané mohli svobodně rozhodnout (viz 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 vnitrostátního průkazu osvědčujícího úroveň 

protilátek (nebo očkování/přeočkování) (viz nápad). 

Rovněž se široce diskutuje o digitálním očkovacím pasu, 

přičemž názory se různí mezi těmi, kteří se obávají, že 

vzniknou dvě kategorie občanů (viz nápad), a prosazují, že 

Evropa by měla obhajovat právo nenechat se očkovat (viz 

nápad), a těmi, 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 

příklad nápadu).  

Několik občanů požaduje větší solidaritu a vytvoření 

globálního partnerství a financování boje proti nemocem a 

jejich celosvětové vymýcení a navrhuje, aby Evropa byla 

světovým lídrem v boji proti pandemiím, nádorovým 

onemocněním a kardiovaskulárním chorobám (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).  

 

Prevence je vždy lepší 

než léčba 

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 nápad), 

zejména s ohledem na dopad omezujících opatření 

uložených v důsledku pandemie COVID-19. 

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 polyfluoralkylových látek (PFAS) (viz nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
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/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
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/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/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/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
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Průřezovým podtématem na platformě je kritika Smlouvy o 

Euratomu. Tuto smlouvu občané považují za důvod, proč se 

upřednostňuje jaderná energie ve srovnání s jinými zdroji 

energie, a také za důvod nedostatečné ochrany evropských 

občanů před riziky jaderné energie, přičemž někteří občané 

se zasazují o zrušení této Smlouvy (viz příklad nápadu).   

 

 

 

 

 

Zdravotní péče v 
digitální éře 

Skupina občanů v příspěvcích diskutuje o příležitostech a 

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 příklad nápadu). Někteří přispěvatelé jsou však 

opatrní a zdůrazňují zranitelnost těchto citlivých údajů a 

potřebu omezit velikost souboru zdravotních údajů na 

vnitrostátní i celoevropské úrovni, např. pro výzkumné 

účely, na pevně stanovený počet daných záznamů nebo 

pacientů (viz nápad). Jeden občan vyzývá k zákazu 

vnitrostátních genomových databází, které se používají pro 

účely lékařského výzkumu, ale mohou k nim mít přístup i 

jiné subjekty, jako jsou služby veřejné správy, pro jiné 

účely, čímž porušují právo na soukromí (viz nápad). 

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). 

Na jiném místě se diskutuje o digitální závislosti a navrhuje 

se vypracovat akční plán EU proti digitální závislosti (viz 

nápad), přičemž někteří přispěvatelé navrhují, aby byla ve 

školách zavedena odborná příprava, jakož i informační 

kampaně pro dospělé s cílem omezit digitální interakci. 

Výzkum v oblasti 

zdraví 

Řada občanů podporuje nápad vytvořit 

centralizovaný Evropský zdravotní výzkumný 

ústav, který by koordinoval výzkum v oblasti zdraví mezi 

vnitrostátními výzkumnými ústavy a investoval do 

farmaceutického výzkumu (viz příklad nápadu). V jednom 

příspěvku se zdůrazňuje, že je nezbytné posílit postavení 

Evropy, pokud jde o nákup, výrobu a dodávky ochranných 

oděvů a léčiv (viz nápad). Řada účastníků souhlasila s 

návrhem podpořit výzkum patomechanismů myalgické 

encefalomyelitidy v rámci programu Horizont Evropa (viz 

nápad). V příspěvcích se rovněž uvádí, že je třeba, aby 

Evropa spojila síly s univerzitami v oblasti výzkumu s cílem 

vyvinout nové antibiotikum proti superrezistentním 

bakteriím (viz příklad nápadu). Někteří občané rovněž 

požadují přijetí zákona, který by farmaceutickým 

společnostem, které distribuují vakcíny, uložil povinnost 

zveřejňovat úplné údaje z klinických hodnocení těchto 

očkovacích látek s cílem podpořit hodnocení jejich 

bezpečnosti a účinnosti (viz nápad). Mezi další nápady patří 

vytvoření evropské laboratoře pro infekční nemoci (viz 

nápad).  

  

Pohlavní a 

reprodukční zdraví  

V jednom příspěvku se navrhuje, aby byly ve veřejných 

prostorách zdarma k dispozici dámské hygienické potřeby s 

cílem bojovat proti tzv. „menstruační chudobě“ (viz nápad). 

Další příspěvky navrhují zavést daňové úlevy na nákup 

dámských hygienických potřeb a proplácení 

antikoncepčních přípravků pro ženy v plné výši. Kromě 

toho se zdůrazňuje potřeba dalšího výzkumu v oblasti 

reprodukčního zdraví žen a potřeba vývoje méně 

invazivních variant antikoncepce pro ženy i muže (viz 

nápad). Příspěvky na platformě rovněž upozorňují na 

potřebu zákazu mrzačení mužských pohlavních orgánů bez 

souhlasu a před dosažením plnoletosti (viz nápad). V 

jednom z příspěvků se navrhuje, aby byly zřízeny kliniky v 

oblasti sexuálního zdraví, které by byly financované a 

podporované EU (viz nápad).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Další nápady 

 

Další nápady se týkají odměňování odpovědného chování v 

rámci zdravotního pojištění, například v podobě vrácení 

finančních příspěvků v případě, že služby nejsou v daném 

roce využity (viz nápad). Jeden nápad zdůrazňuje potřebu 

nalézt řešení, pokud jde o likvidaci nebezpečného 

zdravotnického odpadu (např. jehly z inzulínových per 

diabetiků) (viz nápad). Několik občanů rovněž požaduje, 

aby používání konopí pro léčebné použití nebylo trestné 

(viz nápad a nápad), přičemž další přispěvatelé se zasazují 

o koordinovanější boj proti drogám na úrovni EU (viz 

nápad). Dalším hojně diskutovaným nápadem je zavedení 

astronomického časového pásma namísto přechodů mezi 

zimním a letním časem (viz nápad).  

 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Několik nápadů předložených v poslední době opakuje 

dříve popsaná témata a podtémata, například potřebu 

přiznat EU větší pravomoci v oblasti zdraví (viz příklad 

nápadu a akce) a zvýšení výrobní kapacity léčivých 

přípravků a zdravotnických prostředků v EU (viz nápad).  

Nový nápad v rámci tématu integrace systémů zdravotní 

péče EU navrhuje brát v úvahu nemoci v celé EU, aby 

bylo možné vytvořit databázi s léčebnými metodami a 

hodnoceními a vytvořit tak celoevropský režim sledování 

nemocí (viz nápad).  

V souvislosti s reakcemi na COVID-19 jeden z účastníků 

uvádí, že je třeba nezanedbávat a neodkládat péči o 

pacienty s jinými nemocemi a onemocněními, která byla 

kvůli restrukturalizaci zdravotnických zařízení pro 

pacienty s COVID-19 opomíjena (viz nápad). Jeden z 

účastníků dále vyzývá k posílení podpory duševního 

zdraví při řešení sociálních a ekonomických důsledků 

pandemie, zejména mezi mladými lidmi (viz nápad). 

Tohoto tématu se také týká řada akcí, například otázka 

budoucnosti veřejného zdraví v Evropě po koronavirové 

krizi (viz akce). 

V souvislosti s tématem sexuálního a reprodukčního 

zdraví jeden z účastníků navrhuje, aby byla nouzová 

antikoncepce dostupná v každé zemi bez lékařského 

předpisu (viz nápad). Jedním z nápadů, které se mezi 

nedávnými příspěvky stále znovu opakují, je výzva k boji 

proti chudobě (viz příklad nápadu).    

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Obrázek 10 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Zdraví 
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4. Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa 

K základnímu tématu Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa bylo do 7. září 2021 vloženo 

celkem 782 nápadů, 1 252 komentářů a 184 akcí. 

Přispěvatelé zdůrazňují, že je důležité, aby byla Evropa 

inkluzivnější a sociálně spravedlivější, zejména s ohledem 

na pandemii COVID-19, a poukazují na několik 

souvisejících výzev, jako je nedostatečná podpora mladých 

Evropanů a nedostatečná spolupráce mezi členskými státy. 

Nejčastěji navrhovaným mechanismem pro zajištění 

inkluzivnější a sociálně spravedlivější Evropy je 

nepodmíněný základní příjem v celé EU. 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. Jednotlivé nápady lze seskupit podle 

těchto témat: 

 

 Zdanění pro inkluzivní a spravedlivou ekonomiku 

 Sociální ochrana a sociální zabezpečení 

 Hospodářské oživení 

 Kritika stávajícího ekonomického modelu 

 Inkluzivnější, sociálně spravedlivá Evropa 

 Stimulace tvorby pracovních míst 

 Inovace – podpora růstu 

4. Silnější ekonomika, 

sociální spravedlnost a 

pracovní místa  
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Zdanění pro 

inkluzivní a 

spravedlivou 

ekonomiku 

Část přispěvatelů předkládá návrhy na 

řešení sociálních, ekonomických a environmentálních 

problémů prostřednictvím fiskálních pravidel.  

Velké množství nápadů v rámci tohoto tématu prosazuje 

větší daňovou spravedlnost, spravedlivé zdanění a boj proti 

daňovým podvodům. Jsou navrhována mimo jiné opatření 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem, dále zavedení 

daně z finančních transakcí (viz nápad) nebo zamezení 

„sociálnímu dumpingu“ harmonizací daňových pravidel 

a minimálních mezd napříč členskými státy (viz příklad 

nápadu). Jeden z nejvíce komentovaných a podporovaných 

návrhů se týká zavedení globální nebo unijní minimální 

daně namířené proti využívání daňových rájů (viz nápad).  

Dále je na digitální platformě zdůrazňována celá škála 

možných daňových opatření pro inkluzivní a spravedlivou 

ekonomiku. V současné době 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), a DPH navázaná na 

zdroj zboží s cílem podpořit místní spotřebu a tím i místní 

ekonomiku (viz příklad nápadu). Za druhé je zmiňováno 

zdanění související se životním prostředím a změnou 

klimatu; mimo jiné zaznívá volání po unijní uhlíkové dani 

nebo dani na podporu udržitelnosti (viz příklad nápadu). 

Poslední skupina daňových opatření se týká různých oblastí, 

včetně zdanění na podporu genderové rovnosti, a zahrnuje 

výzvu k uplatňování nulové nebo snížené sazby DPH na 

dámské hygienické potřeby (viz nápad). 

Stejně jako opakovaně zaznívají výzvy k federalizaci 

v rámci jiných základních témat, podstatná část nápadů 

v tematické sekci Silnější ekonomika, sociální spravedlnost 

a pracovní místa se týká fiskální unie. Někteří přispěvatelé 

vyjadřují názor, že cestou k jednotnější evropské 

budoucnosti je větší množství vlastních zdrojů EU nebo 

rozpočet nezávislý na členských státech (viz příklad 

nápadu).  

 

 

Sociální ochrana 

a sociální zabezpečení 

Nápady v rámci tohoto tématu obecně podporují 

jednotný přístup EU k sociálnímu zabezpečení, 

jinými slovy minimální evropské standardy v oblastech 

sahajících od rodičovství a rodiny přes právo na přístupné 

bydlení až po důchodovou politiku.  

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 příklad 

nápadu). Podobně se v souvislosti s tímto podtématem 

zabývá část nápadů příjmovými nerovnostmi uvnitř EU; 

navrhována jsou omezení platových rozdílů v rámci téhož 

podniku (viz příklad nápadu) nebo monitorování příjmů 

politiků (viz příklad nápadu), stejně jako obecné volání po 

dalších opatřeních k vytvoření lidštější Evropy (viz příklad 

nápadu).  

Kromě nepodmíněného základního příjmu zaznívá 

opakované volání po opatřeních k řešení nezaměstnanosti 

(mladých lidí) (viz příklad akce). V souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva diskutují přispěvatelé o potřebě 

koordinovaných důchodových politik a dotýkají se i otázky 

důchodů ve všech členských státech EU (viz příklad 

nápadu). Zmíněna je rovněž specifická situace mobilních 

Evropanů, což je doprovázeno návrhem na vytvoření 

dobrovolného evropského veřejného penzijního fondu pro 

osoby, které žily ve více než jednom členském státě (viz 

nápad). 

Dalším podtématem týkajícím se sociálního zabezpečení, 

kterému se přispěvatelé věnují, je právo na přístupné a 

cenově dostupné bydlení (viz příklad nápadu).  

V neposlední řadě platforma obsahuje skupinu nápadů spíše 

administrativního rázu, například zavedení 

digitalizovaného (společného unijního) průkazu sociálního 

zabezpečení a přenositelná sociální práva pro mobilní 

Evropany (viz příklad nápadu).     

 

Hospodářské oživení 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Část komentářů a nápadů na platformě vyjadřuje 

znepokojení nad rostoucím veřejným dluhem v EU: zabývá 

se úlohou Evropské centrální banky (ECB), vyzývá mimo 

jiné k přezkumu pravidel Paktu o stabilitě a růstu (viz 

nápad) nebo právních předpisů týkajících se nerovnováhy 

běžného účtu (viz příklad nápadu). 

Za zásadní z hlediska hospodářského oživení EU jsou 

považovány nápady související s podporou místní spotřeby 

a výroby, přičemž motorem růstu mají být v takovém 

případě malé a střední podniky. Jako jeden z nástrojů na 

podporu hospodářského oživení jsou zmíněny také daně, a 

to prostřednictvím daňových úlev pro strategická odvětví 

nebo jako prvek motivující k místní spotřebě nebo nákupu 

evropských produktů prostřednictvím označování a danění 

vzdálenosti, kterou spotřební zboží urazilo (viz příklad 

nápadu).  

Ve stejném duchu přispěvatelé diskutují v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 o potřebě financování opatření 

pro připravenost na případné budoucí pandemie (viz příklad 

nápadu). Zdůrazňují také, že je třeba pracovat na 

hospodářském oživení společně v globálním měřítku (viz 

příklad akce). Objevují se i výzvy k větší solidaritě mezi 

členskými státy, například k rozšíření fondu na podporu 

oživení (viz nápad). 

 

Kritika stávajícího 

ekonomického modelu 

V rámci tohoto tématu se o stávajícím evropském 

ekonomickém systému diskutuje spíše z ideologického 

hlediska. Účastníci poukazují na nedostatky, které ve 

stávajícím ekonomickém modelu vidí. Konkrétně jeden 

tábor přispěvatelů navrhuje stavět na kapitalismu a volném 

trhu, avšak s větší vnitřní konkurencí, menší regulační 

zátěží, nebo dokonce manažerským přístupem (viz příklad 

nápadu). Jiný tábor prosazuje tržní ekonomiku, která by 

byla sociálněji či humánněji orientovaná (viz příklad 

nápadu). 

Nápad, který v této tematické sekci získal od spuštění 

platformy druhou nejsilnější podporu, navrhuje novější 

model, který by reformoval správu ekonomických 

záležitostí EU, evropský semestr, mandát ECB, vlastní 

zdroje EU a posílil hospodářskou a měnovou unii (viz 

nápad). Ten rezonuje i s dalšími výzvami na platformě, 

které volají po reformě ekonomického modelu EU, aby bylo 

dosaženo inkluzivního a spravedlivého evropského 

blahobytu. 

 

Inkluzivnější, sociálně 

spravedlivá Evropa 

S nápady týkajícími se práv a zastoupení LGBTI osob (viz 

nápad), rozdílů v odměňování žen a mužů a genderových 

kvót volají někteří přispěvatelé na platformě po 

inkluzivnější, sociálně spravedlivé Evropě, jíž by bylo 

možné dosáhnout například vytvořením indexu měření 

sociální rovnosti (viz příklad nápadu). Související nápady 

se týkají opatření proti sexuálním útokům a domácímu 

násilí a vybízejí zejména k iniciativám na podporu obětí (viz 

nápad).  

Návrhy rovněž zahrnují další provádění evropského pilíře 

sociálních práv s cílem vytvořit sociální rozměr Evropy, 

usnadnit začlenění osob se zdravotním postižením, osob 

žijících pod hranicí chudoby apod. (viz příklad nápadu a 

akce).  

 

Stimulace tvorby 

pracovních míst  

Přispěvatelé za prvé zdůrazňují, že je třeba v EU 

zjednodušit politiky v oblasti práce a související daňové 

politiky, aby se zabránilo daňovému a sociálnímu dumpingu 

(viz příklad nápadu).  

Za druhé zaznívají požadavky na podporu lepších 

pracovních podmínek na celém kontinentu, například 

zavedením kratšího pracovního týdne (viz příklad nápadu). 

Mezi další nápady u tohoto tématu patří usnadnění práce na 

dálku nebo práce přes hranice uvnitř EU (viz příklad 

nápadu), zákaz neplacených stáží, povinné práce přesčas a 

nejistých pracovních smluv (viz příklad nápadu) nebo 

investice do infrastruktury péče o děti za účelem sladění 

soukromého a pracovního života.  

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
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Za třetí je kladen důraz na rozvoj kariéry, přičemž se 

objevují požadavky na programy a opatření, jež by 

usnadnily přístup na trh práce v EU, na stáže napříč 

členskými státy a on-line platformu pracovních míst (viz 

příklad nápadu).  

Přispěvatelé poukazují na význam podpory mladých lidí, 

zejména pokud jde o přístup na trh práce (viz příklad akce). 

 

Inovace – podpora 

růstu 

Přispěvatelé navrhují podpořit růst prostřednictvím investic 

do výzkumu, dovedností, znalostí a kvalifikace v oblasti 

špičkových technologií (umělá inteligence, blockchain, 

nanotechnologie, ukládání energie, maso vypěstované v 

laboratoři atd.). Kromě toho několik nápadů poukazuje na 

potřebu technologické nezávislosti, například tím, že se v 

EU posílí kapacita výroby hardwaru.  

Za nanejvýš důležité jsou považovány investice do 

výzkumu a vzdělávání, s podporou pro sdílení znalostí 

prostřednictvím otevřené sítě laboratoří nebo Evropské 

agentury pro infrastrukturu (viz nápad). Další návrh se 

zabývá určitou formou Spotify pro vědu, což by byla 

přístupná znalostní banka obsahující modely pro 3D tisk 

(viz nápad). V souvislosti s výzkumem je jedním z návrhů 

usnadnění patentů prostřednictvím patentového fondu (viz 

nápad). 

Za nezbytný předpoklad pro inovace a růst je dále 

považována digitální ekonomika; diskutuje se o 

kryptoměnách a místních digitálních měnách, které by 

existovaly paralelně s eurem (viz příklad nápadu). V 

souvislosti s kryptoměnami se přispěvatelé domnívají, že 

kvůli ochraně občanů je zapotřebí regulace (viz příklad 

nápadu).  

V souvislosti s inovacemi se rovněž diskutuje o životním 

prostředí a změně klimatu, přičemž nápady se týkají cílů 

klimatické neutrality a vedoucí úlohy, kterou by EU mohla 

hrát při vytváření (globální) zelené ekonomiky a 

investování do ní (viz příklad nápadu). Několik nápadů se 

věnuje praktickému zavádění zelené ekonomiky, například 

pokud jde o investice do ekologického zemědělství a 

iniciativy „od zemědělce ke spotřebiteli“ (viz nápad). 

V neposlední řadě je za jeden z motorů inovací obecně 

považováno financování začínajících a malých a středních 

podniků (viz příklad nápadu). Přispěvatelé navrhují 

podporovat malé a střední podniky například 

prostřednictvím unijního fondu, který by malým a středním 

podnikům poskytoval startovní kapitál (viz nápad), nebo 

on-line obchodní platformy zaměřené na evropské malé a 

střední podniky (viz nápad). 

 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Nové nápady v uplynulém období opakovaly stávající 

témata a podtémata.  

Několik nových příspěvků týkajících se tématu Zdanění 

pro inkluzivní a spravedlivou ekonomiku vyzývá ke 

zdanění spotřebního zboží na základě podmínek výroby 

(práce, surovin, mezd), aby se podpořil spravedlivý 

obchod namísto volného obchodu (viz příklad nápadu). 

V rámci tématu hospodářského oživení se opakuje návrh 

na rozšíření mandátu ECB (viz nápad). Nový nápad 

zdůrazňuje potřebu zavést přísná pravidla (s právem veta) 

pro převzetí evropských společností společnostmi se 

sídlem mimo Evropu (viz nápad).  

Téma Kritiky stávajícího ekonomického modelu 

obohacuje jeden nápad, který vrhá světlo na teorii nerůstu 

jako způsobu obnovení rovnováhy mezi lidmi a přírodou 

v situaci nekontrolovaného růstu (viz nápad).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
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V rámci tématu Vytváření inkluzivnější a sociálně 

spravedlivější Evropy jeden z účastníků vyzývá k 

prosazování genderové rovnosti v odvětví architektury a 

ve stavebnictví (viz nápad). V rámci téhož tématu jeden z 

nápadů předkládá výzvu k rozšíření platnosti národních 

průkazů osob se zdravotním postižením na celou EU (viz 

nápad). 

Pokud jde o téma Stimulace tvorby pracovních míst, 

jeden z účastníků 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). Další účastníci se vyslovili pro přidělení 

veřejných prostředků na podporu drobných výrobců a 

obchodníků jako kompenzaci jejich ztrát způsobených 

uzavřením výroby během pandemie (viz nápad) nebo 

řešení nedostatečného počtu pracovníků ve zdravotnictví 

v Evropě (viz nápad). Několik nových nápadů dále 

podporuje stávající výzvy platformy k podpoře práce na 

dálku a „flexibilní práce“ (práce z kanceláře a/nebo z 

domova), což by vedlo ke zkrácení doby dojíždění pro 

zaměstnance a snížení fixních nákladů na kancelářskou 

infrastrukturu pro zaměstnavatele (viz nápad), ke sladění 

rodinného života, ke snížení vylidňování venkova (viz 

nápad) a ke snížení škodlivých emisí díky omezení 

dopravy (viz nápad).  

Celkově bylo téma Inovací rozšířeno, neboť přispěvatelé 

považují inovace za jeden z nezbytných předpokladů pro 

přípravu hospodářství a trhu práce EU na budoucnost. 

Jeden z přispěvatelů například zdůrazňuje, že je třeba, aby 

EU upřednostnila výzkum a inovace s ohledem na 

celosvětovou pandemii COVID-19 a výzvu vyplývající ze 

změny klimatu (viz nápad). Znovu se objevuje výzva k 

investicím do začínajících podniků. Jeden z účastníků 

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 na 

základě těchto příkladů (viz nápad).  

 

V neposlední řadě se rozrostl nápad na zrušení letního 

času, v jehož rámci přispěvatelé diskutují o ekonomických 

a sociálních výhodách zrušení „letního času“ (viz příklad 

nápadu). 

V příkladu akce (viz akce) v rámci tohoto základního 

tématu byly zaznamenány nápady týkající se tématu 

Sociální ochrany a sociálního zabezpečení 

koordinovaného na úrovni EU v kontextu profesní 

mobility (viz nápad) a nápad zabývající se otázkou 

blahobytu pracovníků v kontextu demografických změn v 

Evropě v rámci tématu Inkluzivnější a sociálně 

spravedlivé Evropy (viz nápad). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
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/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
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Obrázek 11 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa 
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Nápady uváděné v tematické sekci EU ve světě zahrnují 

široké spektrum témat souvisejících se zahraniční politikou, 

a to od obchodu přes uplatňování měkké síly až po obranu. 

Celkově přispěvatelé požadují silnější přítomnost EU na 

světové politické scéně: v politice sousedství a ve vztazích 

například s africkými a latinskoamerickými zeměmi. Autoři 

příspěvků na platformě mají za to, že by EU měla být 

důraznější při uplatňování měkké i tvrdé síly. Od spuštění 

platformy bylo u tohoto základního tématu vytvořeno 

celkem 1 965 příspěvků, z toho 609 nápadů, 1 199 

komentářů a 157 akcí. Jednotlivé nápady lze seskupit podle 

těchto témat: 

 

 

 

 Obecné cíle zahraniční politiky EU  

 Obchodní politika 

 Obrana  

 Rozhodování 

 Rozšíření 

 Politika sousedství a vztahy s dalšími zeměmi 

 

 

5. EU ve světě 
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Obecné cíle zahraniční 

politiky EU  

Autoři příspěvků vyjadřují názor, že v kontextu rostoucích 

obav v souvislosti 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 příklad akce a příklad 

nápadu). Několik přispěvatelů je tudíž toho názoru, že by 

EU měla být při uplatňování měkké i tvrdé síly důraznější 

(viz příklad nápadu nebo nápadu).  

Pokud jde o zahraniční politiku EU, týkají se mnohé nápady 

úlohy, kterou by EU měla hrát v oblasti lidských práv a 

demokratických hodnot po celém světě. Vyzývají k 

přísnějšímu postoji a k přijetí opatření vůči zemím, které 

opakovaně porušují mezinárodní úmluvy nebo smlouvy v 

oblasti lidských práv (viz příklad nápadu). Přispěvatelé 

například EU vybízejí, aby hrála vedoucí úlohu v mírovém 

procesu mezi Izraelem a Palestinou (viz příklad nápadu). S 

tím souvisí také volání po vytvoření společného evropského 

systému vývozu zbraní, který by prostřednictvím přísných 

pravidel zajišťoval, že zbraně „made in EU“ nebudou 

sloužit k podněcování konfliktů ve světě ani k porušování 

lidských práv (viz nápad).  

 

Obchodní politiky 

Část příspěvků k základnímu tématu EU ve světě vyzývá k 

posílení obchodní politiky a k reformě obchodních dohod v 

souladu s hodnotami EU, ať už jde o dodržování lidských 

práv nebo standardů v oblasti životního prostředí (viz 

příklad nápadu). Silnou podporu získal nápad vyzývající k 

reformě obchodní a investiční politiky EU a k oživení 

globálního multilateralismu, jehož středobodem by byla 

tvorba důstojných pracovních míst a ochrana základních a 

lidských práv, včetně práv pracovníků a odborových 

organizací (viz příklad nápadu).  

 

 

 

Obrana 

 

Pokud jde o posílení tvrdé síly EU, která je rovněž 

považována za nanejvýš důležitou (viz příklad akce) 

zasazují se přispěvatelé o vytvoření společné evropské 

armády (viz příklad nápadu). Navrhují také vytvoření 

specializovanějších sil nebo institucí na úrovni EU, jako by 

byla například Evropská vojenská akademie (viz příklad 

nápadu).  

 

Rozhodování 

Autoři příspěvků považují za zásadní, aby EU vystupovala 

v mezinárodní politické aréně jako jeden pevný a jednotný 

subjekt, a udržela si tak svou roli a dále ji posilovala. 

Několik příspěvků se zabývá potřebou společné zahraniční 

politiky. Jeden z nejvíce podporovaných nápadů v této 

tematické sekci navrhuje, aby společná zahraniční a 

bezpečnostní politika zajišťovala bezpečnost Evropanů a 

zároveň prosazovala demokracii, lidská práva, právní stát a 

ochranu životního prostředí v bezprostředním sousedství i 

po celém světě (viz nápad).   

Druhé podtéma se týká volání po intenzivnější spolupráci 

mezi členskými státy. Přispěvatelé poukazují na potřebu, 

aby členské státy v zájmu zachování důvěryhodnosti 

přestaly se vzájemným soutěžením na mezinárodní scéně. 

Navrhují proto, aby byla velvyslanectví členských států EU 

nahrazena vždy jediným velvyslanectvím EU, které by 

reprezentovalo a sdružovalo všechny členské státy EU. 

Znamenalo by to rovněž jediné členství jakožto EU v 

jakékoli mezinárodní instituci typu NATO (viz příklad 

nápadu). Dalším nápadem je vytvoření společného 

cestovního pasu EU pro všechny evropské občany (viz 

příklad nápadu). 

V rámci tématu rozhodování vyzývají příspěvky k 

přehodnocení pravidla jednomyslnosti. Jeden názorový 

proud uvádí, že současná situace založená na pravidle 

jednomyslnosti umožňuje jedinému členskému státu 

společnou zahraniční politiku blokovat (viz příklad nápadu 

a akce). To je považováno za problematické, neboť to brání 

EU mít věrohodný, stabilní a silný hlas ve světě, jak již bylo 

zdůrazněno u předchozího tématu. Proto by podle 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
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/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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uvedeného nápadu měla EU přejít k systému hlasování 

„absolutní“ většinou. Jeden z nejvíce podporovaných 

nápadů u tohoto tématu obsahuje podrobný popis systému 

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 diskusi u základního tématu Evropská 

demokracie je jako alternativa k současnému pravidlu 

jednomyslnosti zmiňováno hlasování kvalifikovanou 

většinou (viz příklad nápadu). 

Poslední podtéma se týká pravomocí Evropského 

parlamentu. 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, má sám při tvorbě zahraniční politiky 

EU stále jen okrajovou úlohu. Proto považují za zásadní, 

aby bylo Evropskému parlamentu v oblasti zahraniční 

politiky svěřeno více pravomocí (viz příklad nápadu). 

 

Rozšíření  

Část příspěvků se zabývá potřebou rozšíření a integrace 

východních sousedních zemí, což by mělo sloužit k ochraně 

demokracie v těchto zemích (viz příklad nápadu), ale také 

napomáhat ekonomické stabilitě uvnitř EU (viz příklad 

nápadu). Tyto myšlenky jsou rovněž vyjádřeny v jednom z 

nejvíce podporovaných nápadů v této tematické sekci, který 

vyzývá k dalšímu rozšiřování EU a integraci zemí 

západního Balkánu s cílem zajistit mír a stabilitu v tomto 

regionu (viz nápad). S tím souvisí i výzva k plnému uznání 

Kosova (viz příklad nápadu). 

 

Politika sousedství 

a vztahy s dalšími zeměmi 

Jedno z podtémat shromážděných nápadů se týká 

diplomatického zastoupení EU: obecně řečeno volají autoři 

příspěvků po tom, aby orgány EU zastupovaly a hájily jejich 

zájmy ve světě viditelněji (viz příklad nápadu).  

Většina nápadů vyzývá k jednotnější a integrovanější EU, 

čímž se posílí úloha EU jako globální mocnosti práva a 

spravedlnosti, která je otevřena interakci s různými 

mnohostrannými institucemi, a to jak na globální, tak na 

regionální úrovni (viz příklad nápadu a nápadu), avšak jiné 

nápady vyjadřují přání, aby se EU zaměřila na svou úlohu 

ekonomického aktéra, jak bylo původně zamýšleno. V 

tomto ohledu uvádějí, že by na sebe EU neměla brát úlohu 

geopolitického aktéra, nýbrž by si měla udržovat svou 

prvořadou funkci společného ekonomického trhu. Účastníci 

mají za to, že jelikož EU není svrchovaným státem, nemůže 

zastávat politickou úlohu jako globální aktér (viz příklad 

nápadu).  

Příspěvky k tomuto tématu se týkají zejména politických 

vztahů EU s Ruskem a Čínou (viz příklad akce). 

Přispěvatelé upozorňují na potřebu od základu přehodnotit 

a znovu promyslet přístup zahraniční politiky EU a pokročit 

v její reformě, a to tak, aby byl zaveden důraznější přístup 

v souladu s tím, co bylo diskutováno v dřívějších tématech. 

Autoři příspěvků na platformě se zabývají názorem, že ve 

vztahu k Číně by EU měla nejen 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 EU s africkými a latinskoamerickými 

zeměmi, vyjadřují přispěvatelé názor, že by mělo dojít k 

posílení partnerství a přenastavení obchodních vztahů (viz 

příklad akce). Většina přispěvatelů volá po pevnějším 

partnerství mezi EU a Africkou unií s cílem posílit 

regionální multilateralismus (viz příklad nápadu). Další 

občané vyzývají k silnějším dvoustranným partnerstvím 
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
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mezi jednotlivými členskými státy a africkými zeměmi na 

bilaterální úrovni s cílem řešit migrační a jiné bezpečnostní 

hrozby pro Evropskou unii. To však může fungovat pouze 

tehdy, pokud se vztahy vymaní ze zachovávání 

ekonomického a politického dědictví dřívějších 

koloniálních systémů (viz nápad). Totéž platí pro vztahy s 

Latinskou Amerikou (viz příklad nápadu). 

 

 

 

 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

V srpnu 2021 byly diskuse o úloze EU ve světě obzvláště 

poznamenány afghánskou krizí. Přispěvatelé zdůraznili 

význam geopolitických změn vyvolaných rostoucím 

ústupem Spojených států ze zahraničních záležitostí a 

konfliktů. Mnozí přispěvatelé považují návrat Talibanu k 

moci za neúspěch Západu a za znamení, že nastal čas, aby 

EU převzala svou vlastní roli v zahraničněpolitických 

otázkách, nezávisle na strategickém spojenectví s USA 

(viz příklad nápadu). Tato opakující se výzva k 

jednotnému přístupu k zahraniční politice je tématem 

několika akcí (viz příklad akce).  

Pro některé přispěvatele to znamená také větší spolupráci 

a koordinaci v zahraniční politice mezi členskými státy 

EU (viz příklad nápadu), včetně zřízení armády EU (viz 

nápad). Obě tato témata byla již dříve popsána v rámci 

tématu obecných cílů zahraniční politiky EU. 

Během diskuse v rámci jedné akce o vztazích Německa a 

pobaltských zemí vyzvali účastníci mimo jiné k podpoře 

opozice v Bělorusku ze strany EU (viz akce). 

Během posledního měsíce byly pořádány různé akce, na 

nichž se diskutovalo o otázkách souvisejících s 

rozšířením EU a západním Balkánem (viz příklad akce).  

Mezi další nápady, které zazněly v uplynulém měsíci, 

patřilo vytvoření evropské streamovací služby propagující 

evropský kulturní obsah a zaměřené na popularizaci 

evropské produkce v jiných částech světa (viz nápad). 

Tento nápad se u uživatelů platformy setkal s jistým 

úspěchem. 

Na platformě 1 bylo navrženo systematické používání 

evropské vlajky a evropské hymny v mezinárodním 

kontextu (viz příklad nápadu). 
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Obrázek 12 – Myšlenková mapa k základnímu tématu EU ve světě 
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Na základní téma Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 

bylo od spuštění digitální platformy přidáno celkem 1 890 

příspěvků (620 nápadů, 1 101 komentářů a 169 akcí). 

Podstatná část interakcí na toto základní téma se týká 

problému, jenž je označován jako „nebezpečí vzestupu 

neliberálních demokracií“ uvnitř EU nerespektujících 

hodnoty EU a směřující k autokratickým režimům. Tyto 

problémy jsou považovány za hrozbu. Přispěvatelé vyzývají 

k přijetí opatření, která zajistí dodržování zásad právního 

státu. Příspěvky je možno rozdělit do skupin podle těchto 

témat:  

 Hodnoty 

 Práva a svobody 

 Ochrana právního státu a lidských práv 

 Bezpečnost  

 Lobbování a korupce 

  

6. Hodnoty a práva, 

právní stát, 

bezpečnost 
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Hodnoty 

 

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 nápad). 

Několik občanů zmiňuje kromě jiného zásady lidské 

důstojnosti, svobody, rovnosti, demokracie, právního státu, 

lidských práv, pluralismu, spravedlnosti, solidarity a 

genderové rovnosti, jakožto zásady, které jsou základem 

hodnotového systému Evropské unie, a domnívají se, že by 

se jimi měly řídit její politiky.  

V jedné z hlavních částí se volá po větší genderové rovnosti 

(viz příklad nápadu). Existují návrhy na zvýšení počtu žen 

mezi politickými a ekonomickými činiteli s rozhodovací 

pravomocí (viz příklad nápadu), jakož i návrhy na podporu 

osvědčených postupů. Mezi konkrétní návrhy patří výzva k 

ukončení genderové diskriminace ve volném pohybu v 

rámci EU na poloostrově s horou Athos, což je památka 

světového dědictví UNESCO v Řecku, kde je vstup ženám 

podle norem pravoslavného křesťanství zakázán (viz 

nápad).  

Další část diskusí se zaměřuje na úlohu křesťanských 

hodnot a potřebu je chránit (viz nápad). V souladu s tím 

jeden nápad vyzývá EU, aby zaujala rozhodný postoj proti 

genocidě Arménů a dalších křesťanských menšin (viz 

nápad).  

Někteří přispěvatelé rovněž diskutují o potřebě evropské 

ústavy, která by jasně definovala soubor základních 

evropských hodnot, které musí být v EU respektovány (viz 

příklad nápadu). 

 

Práva a svobody 

Pokud jde o práva a svobody, řada příspěvků se zaměřuje 

na otázky související s ochranou soukromí. Jeden ve velké 

míře podporovaný nápad vyzývá k zákazu systémů 

společenského kreditu založených na rozpoznávání obličeje 

(viz nápad). Existují i další výzvy k omezení používání 

biometrických údajů pro účely sledování (viz nápad) a 

obecněji k omezení shromažďování a sdílení osobních 

údajů (viz příklad nápadu). Někteří občané navrhují, že by 

měla být možnost hotovostních plateb uznána za 

demokratické právo (viz příklad nápadu). Rovněž byl 

vznesen požadavek na lepší právní předpisy a nástroje, které 

by řešily obavy ohledně soukromí v souvislosti s internetem 

a sociálními médii, jakož i se všemi novými technologiemi 

(viz nápad). 

V další skupině příspěvků je zdůrazněna potřeba zrušit 

opatření týkající se onemocnění COVID-19, jakmile to 

pandemie umožní, s cílem zajistit návrat k normálnímu 

stavu a obnovit svobody občanů. To zahrnuje výzvu, aby se 

zabránilo diskriminaci občanů, kteří se rozhodli, že 

nebudou očkováni nebo podstupují pravidelné testy, aby 

získali přístup k základním výhodám (viz příklad nápadu). 

Otázky související s očkováním jsou podrobněji řešeny v 

rámci základního tématu Zdraví. 

Další diskuse se týkají zásadního významu lidských práv a 

svobod v rámci západního hodnotového systému. V tomto 

smyslu řada účastníků vyzývá k ochraně LGBTI osob a k 

uznávání sňatků osob stejného pohlaví ve všech členských 

státech EU (viz příklad nápadu).  

Někteří účastníci požadují právo na samoléčbu konopím 

(viz příklad nápadu) a obecněji diskutují o dekriminalizaci 

a legalizaci drog (viz příklad nápadu). Tato otázka se rovněž 

řeší v rámci základního tématu Zdraví.  

Velmi diskutovaným a podporovaným nápadem je výzva, 

aby EU zaujala vedoucí postavení v oblasti ochrany práv 

zvířat (viz nápad). Přispěvatelé se domnívají, že ačkoli 

Smlouvy o EU uznávají zvířata za vnímající bytosti, v 

zemědělství a v masném průmyslu stále dochází k hrubému 

a krutému zacházení (viz příklad nápadu).  

 

 

 

 

Ochrana právního 

státu a lidských práv   

Velká skupina účastníků vyjadřuje znepokojení ohledně 

demokracie a právního státu ve světě, a zejména v částech 

EU. Občané, kteří k tomuto tématu přispívají, vyzývají k 
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tvrdšímu postoji na obranu hodnot EU vůči zemím, jako je 

Rusko a Čína, ale také ve vztahu k rostoucímu počtu 

neliberálních demokracií v EU, přičemž zmiňují převážně 

Maďarsko a Polsko, ale nejen je (viz příklad nápadu). 

Účastníci jsou rovněž znepokojeni tím, že ženy, LGBTI 

menšiny a lidská práva jsou v ohrožení, zejména s ohledem 

na nedávný vývoj v Polsku a Maďarsku (viz příklad 

nápadu).  Několik přispěvatelů kritizuje maďarskou vládu a 

vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu přijala další opatření 

(viz nápad).  

Aby bylo zajištěno dodržování zásad právního státu, někteří 

účastníci navrhují snížit granty pro země, které je porušují, 

odebrat jim hlasovací práva v Radě, nebo dokonce ukončit 

jejich členství v EU (viz příklad takového nápadu). Objevují 

se výzvy k využití mechanismu rozpočtové ochrany v 

novém dlouhodobém rozpočtu EU (viz nápad), jakož i 

návrhy, aby byl přezkoumán postup podle článku 7, aby 

bylo snazší postihovat vlády, které hodnoty EU porušují 

(viz nápad). Jeden účastník navrhl, že by se Evropský 

soudní dvůr měl stát strážcem ochrany demokracie a 

právního státu v EU (viz příklad tohoto nápadu). Řada 

přispěvatelů podpořila návrh na zavedení mechanismu 

přezkumu demokracie, právního státu a základních práv v 

EU (viz nápad).  

Na platformě je rovněž umístěna výzva k odstranění 

pravidla jednomyslnosti s cílem zajistit, aby členské státy, 

které nedodržují zásady právního státu, nemohly 

rozhodování v EU blokovat (viz nápad).  

Pokud jde o ochranu lidských práv obecně, v jednom široce 

podporovaném nápadu se navrhuje posílit vymahatelnost 

různých nástrojů v oblasti lidských práv v právním řádu EU 

(viz nápad). 

 

Bezpečnost  

Jedním z nejvíce podporovaných a komentovaných nápadů 

na platformě v současné době je návrh na vytvoření armády 

EU s cílem lépe chránit členské státy proti nepřátelským 

zahraničním aktérům v souvislosti s nejistotou ohledně 

postoje USA (viz nápad). Několik účastníků však tento 

návrh zpochybnilo většinou s poukazem na politické 

důsledky a vztah mezi obranou EU a obranou jednotlivých 

států. Tento nápad je rovněž diskutován v rámci základního 

tématu „EU ve světě“. 

Vzhledem k volnému pohybu v rámci EU někteří občané 

podporují zřízení evropské agentury pro posílení spolupráce 

mezi členskými státy v boji proti terorismu a organizované 

trestné činnosti (viz nápad). 

Lobbování a korupce  

Stejně jako v případě základního tématu „Evropská 

demokracie“ se někteří přispěvatelé zaměřují na otázky 

související s lobbováním a korupcí. Existují výzvy k tomu, 

aby EU v členských státech bojovala proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem a korupci (viz příklad nápadu), jakož 

i návrhy na posílení regulace a transparentnosti lobbování v 

soukromém zájmu a na omezení jeho vlivu na politiku EU 

(viz nápad). Další účastníci diskutují o tom, jak bojovat 

proti korupci související s EU a s využíváním finančních 

prostředků EU, a o ochraně oznamovatelů (viz příklad 

nápadu). 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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Jeden z účastníků volá po zrušení evropského práva a 

odstranění aparátu EU, včetně Schengenu (viz nápad). 

V rámci tématu bezpečnosti se opět navrhuje vytvoření 

evropské armády (viz nápad) a společný postup v boji 

proti organizované trestné činnosti, včetně harmonizace 

právních předpisů (viz nápad). Nedávné nové podtéma 

vyzývá k potírání nenávistných výroků a ke zvýšení 

ochrany obětí nenávistných výroků (viz příklad nápadu).  

V rámci tématu lobbování a korupce se objevuje výzva, 

aby EU kontrolovala nestrannost vnitrostátních orgánů 

veřejné správy a bránila tak zvýhodňování a svévolnému 

jednání (viz nápad). 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Nápady předložené platformě v posledním období obecně 

opakují nápady uváděné v první průběžné zprávě, přičemž 

se objevilo i několik nových podtémat. 

V rámci tématu práv a svobod se v několika nedávných 

nápadech znovu objevuje potřeba posílit ochranu práv a 

rovnosti LGBTI. Nový soubor nápadů vyzývá k větší 

podpoře osob se zdravotním postižením formou: i) 

odstranění překážek pro osoby se zdravotním postižením, 

a to zpřístupněním výrobků a služeb (viz nápad), ii) 

přiměřené ochrany jejich lidských práv (viz nápad) a iii) 

boje proti diskriminaci osob s mentálním postižením (viz 

nápad). 

V rámci stejného tématu práv a svobod jeden z účastníků 

požaduje spravedlivou odměnu a práva pro uchazeče 

o první zaměstnání (viz nápad).  

Jeden z nápadů, který se dotýká podtématu volného 

pohybu, se zabývá potřebou sjednotit ověřování a 

uznávání akademických kvalifikací ve všech zemích EU, 

aby se podpořily inovace a vzájemné propojení (viz 

nápad). 

Velká část nově zaslaných příspěvků se týká tématu 

Ochrany právního státu a lidských práv. Účastníci 

nadále zdůrazňují potřebu zajistit ochranu hodnot EU a 

navrhují revizi článku 7 Smlouvy o Evropské unii a 

odpovědnost členských států za dodržování 

demokratických hodnot (viz nápad a nápad) a posílení 

postupu pro přijímání opatření v případě porušení 

demokratických zásad (viz nápad). V souladu s tím se také 

znovu objevují výzvy k propojení finančních prostředků 

EU s dodržováním zásad právního státu ze strany 

přijímajících zemí, včetně možnosti finanční prostředky 

snížit nebo odebrat (viz nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821
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Obrázek 13 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost 
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K základnímu tématu Digitální transformace bylo 

zaznamenáno 412 nápadů, 849 komentářů a 117 akcí, což 

představuje celkem 1 378 příspěvků. Nápady sahají od 

abstraktnějších návrhů k tématům, jako je udržitelnost a 

odolnost, po konkrétnější návrhy týkající se digitálního 

vzdělávání, digitálního zdraví a digitálního hlasování. 

Přispěvatelé k tomuto tématu zdůrazňují potřebu digitální 

transformace s ohledem na budoucí ekonomiku, spolupráci, 

zdraví a další oblasti života. Poukazují však také na několik 

výzev s digitální transformací souvisejících, jako jsou etické 

aspekty, nedostatky GDPR nebo kybernetické hrozby. 

Jednotlivé nápady lze seskupit podle těchto témat: 

 

 Digitální ekonomika 

 Digitální inovace 

 Digitální suverenita a etika 

 Kybernetické hrozby 

 Digitální hlasování 

 Digitální data 

 Znečištění, udržitelnost a odolnost 

 Technologie pro lidi 

 Digitální zdraví 

 Vzdělávání a odborná příprava 

7. Digitální transformace 
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Digitální ekonomika 

 

Téma, které je rovněž součástí základního 

tématu Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní 

místa, přičemž mnoho nápadů v rámci tohoto základního 

tématu vyzývá k přijetí digitální ekonomiky. V jednom 

nápadu se například diskutuje o zavedení platformy EU pro 

blockchainy (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 příklad nápadu), nebo 

diskutují spíše o potřebě regulace nebo zákazu kryptoměn 

(viz příklad nápadu). 

Kromě toho se několik nápadů zasazuje o zavedení 

digitálního eura jakožto bezpečného a pohodlného způsobu 

platby (viz příklad nápadu). 

 

Digitální inovace  

Nápady předložené na platformě týkající se digitálního 

růstu prosazují především posílení úlohy EU při dalším 

rozvoji nástrojů umělé inteligence (viz akce). Jeden z 

nápadů požaduje větší plánování a regulaci s ohledem na 

stávající možnosti umělé inteligence, aby byly bezpečnější 

a dostupnější (viz příklad nápadu). Nicméně využívání a 

rozvoj umělé inteligence je předmětem diskuse mezi 

přispěvateli, přičemž někteří z nich zdůrazňují do budoucna 

riziko vytvoření umělé inteligence, která bude schopnější 

než lidský mozek (viz příklad nápadu). 

V souvislosti s tím bylo podle přispěvatelů zjištěno několik 

problémů souvisejících s nárůstem digitální společnosti. Na 

této akci se například diskutovalo o zvýšené digitalizaci naší 

společnosti a o nerovnosti mezi skupinami obyvatelstva (s 

označením „poražení digitalizace“). Dalšími nevýhodami 

větší digitalizace, o nichž se diskutovalo, byly 

dehumanizace, robotizace a zvýšené monitorování a 

sledování jednotlivců (viz nápad). 

Na základnější úrovni požadují přispěvatelé přístupné a 

cenově dostupné digitální služby a přístroje (viz příklad 

nápadu). 

Digitální suverenita 

a etika 

Nápady předložené na platformě, jejichž cílem je posílit 

digitální suverenitu, se zaměřují na strategickou nezávislost 

Evropy, pokud jde o hardware, software a platformy 

sociálních médií, jakož i na pokrok v oblasti digitálního 

rozvoje a výroby v EU, zejména ve vztahu k dalším 

aktérům, jako jsou USA nebo Čína (viz příklad nápadu). 

Jeden z nápadů například navrhuje rozvoj a podporu vlastní 

výroby čipů v Evropě (viz nápad). 

Podobný okruh nápadů klade silný důraz na etický aspekt. 

Přispěvatelé chtějí konkrétně posílit digitální suverenitu EU 

prostřednictvím evropských platforem sociálních médií, 

které by byly plně v souladu s evropskými hodnotami, 

normami, transparentností a etikou (viz příklad nápadu). 

Kromě toho jeden nápad vyzývá ke spravedlivé digitalizaci 

založené na lidských právech, včetně pracovních a 

odborových práv, na zlepšení pracovních podmínek a na 

kolektivním vyjednávání (viz nápad). 

 

Kybernetické hrozby 

Pokud jde o téma kybernetických hrozeb, nápady se týkají 

bezpečnosti a zabezpečení internetu (viz příklad akce). 

Účastníci například zdůrazňují, že EU by měla být schopna 

se bránit v případě on-line hrozeb a digitální války; někteří 

z nich jdou ještě dále a navrhují vytvořit evropskou 

kybernetickou armádu, která by rovněž mohla podpořit 

digitalizaci v zaostávajících zemích EU (viz příklad 

nápadu). 

 

Digitální hlasování 

V rámci tématu digitálního hlasování řada přispěvatelů na 

platformě poukazuje na výhody elektronického hlasování, 

zejména v souvislosti s pandemií (viz příklad nápadu). Toto 

téma, k němuž bylo od zahájení konference připojeno 

značné množství komentářů v rámci základního tématu 

„Digitální transformace“, bylo zkoumáno z hlediska 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482


 

© Kantar Public, 2021 49 

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. 

 

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 však byla uvedena výzva k dalšímu 

zlepšení (viz příklad akce). Návrhy se například zaměřují na 

změnu právních předpisů GDPR, aby se usnadnilo odmítání 

sběru osobních údajů on-line, a na zlepšení bezpečnosti 

údajů nejen v celé EU, ale také v kandidátských zemích (viz 

nápad). 

Současně se volá po srozumitelnější legislativě, aniž by 

uživatelé byli zatěžováni neustálými žádostmi o souhlas 

(viz příklad nápadu). 

 

Znečištění, 

udržitelnost a odolnost 

V některých případech přispěvatelé spojují digitalizaci se 

změnou klimatu a zdůrazňují například, že větší úsilí v 

oblasti digitalizace by pomohlo snížit znečištění. Existuje 

například výzva k zavedení digitálního produktového pasu 

přístupného prostřednictvím kódů QR, který poskytne 

informace o původu výrobku, jeho složení, dopadu na 

životní prostředí, recyklaci a konečné manipulaci (viz 

nápad). 

Další část nápadů se týká digitálního odpadu a vyzývá 

například k tomu, aby se při výrobě nových produktů využil 

recyklovaný elektronický odpad (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 

příklad nápadu). 

V neposlední řadě někteří přispěvatelé poukazují na to, že 

vypuštění družic přispívá ke znečištění vesmíru, a vyzývají 

k řešení tohoto problému (viz příklad nápadu). 

Technologie pro lidi 

Návrhy obsahují řadu konkrétních nápadů navrhujících 

technologické a digitální nástroje pro evropské občany. 

V rámci velkého množství nápadů se diskutuje o vytvoření 

digitálního občanství a o digitálním sjednocování EU (viz 

nápad), například vytvořením rámce, který pomůže všem 

zemím EU spolupracovat na projektech v oblasti IT. Tento 

nápad je dále rozpracován prostřednictvím několika návrhů 

na všezahrnující digitální portály pro účast občanů, a to pro 

potřeby každodenního prokazování totožnosti (viz nápad), 

na evropskou sociální síť určenou k veřejnému vyjádření 

názoru (viz nápad) a pro prokazování totožnosti v rámci celé 

Evropy prostřednictvím digitální identifikace (viz nápad).  

Kromě toho je požadována větší ochrana spotřebitelů v on-

line prostředí (viz příklad nápadu), například usnadněním 

toho, aby spotřebitelé mohli v budoucnu při nákupech měnit 

svůj názor. 

V rámci dalšího nápadu se diskutuje o potřebě zajistit 

přístup k velkým platformám skupinového financování ze 

všech členských států (viz nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
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Digitální zdraví 

 

V rámci tématu Digitálního zdraví navrhuje řada nápadů na 

platformě konkrétní opatření ke zlepšení zdraví občanů v 

digitálním světě, jako jsou práva zaměstnanců odpojit se od 

práce (viz nápad), zavedení dne odpojení od sociálních 

médií (viz nápad) nebo podpora digitální odborné přípravy 

mladých lidí s cílem propagovat zdravé a poučené 

využívání technologií. 

Současně existuje výzva k integraci digitálního 

zdravotnictví v rámci EU (viz příklad nápadu), například 

vytvořením jednotné platformy pro elektronické řízení 

zdravotní péče – což by bylo obzvláště zajímavé pro mnoho 

Evropanů využívajících možností přeshraniční mobility – a 

zavedením (evropského) digitálního zdravotního průkazu 

(viz příklad nápadu), který obsahuje informace o očkování 

a zdravotním pojištění. Panují však obavy ohledně ochrany 

soukromí a údajů. Těmto tématům je věnována pozornost 

rovněž v rámci základního tématu Zdraví. 

 

Vzdělávání a odborná 

příprava 

V rámci tématu Vzdělávání a odborná příprava se řada 

nápadů na platformě vyslovuje ve prospěch komplexního 

celounijního osvětového úsilí na všech úrovních, od 

základní školy po celý průběh vzdělávání (viz příklad 

nápadu a akce), s důrazem na skutečnost, že rozvíjení a 

podpora digitálních dovedností je nejvyšší prioritou 

hospodářství (viz příklad nápadu).  

V rámci jednoho podtématu jsou vyžadovány investice a 

úsilí na podporu digitalizace vzdělávání (viz příklad 

nápadu). V této souvislosti přispěvatelé diskutují o potřebě 

posílit digitální gramotnost ve všech zemích EU, například 

zahájením reklamní kampaně ve sdělovacích prostředcích s 

cílem více zviditelnit digitální transformaci (viz nápad).  

 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

V srpnu 2021 se novým podtématem v rámci tématu 

Digitální suverenita a etika stala otázka technologické 

suverenity, o níž se hojně diskutovalo mezi účastníky, 

kteří zejména zdůrazňovali, že je třeba, aby EU přijala 

opatření vztahující se na monopoly webového průmyslu 

(viz příklad nápadu) za účelem zajištění souladu s 

hodnotami EU.  

Obavy v souvislosti s Kybernetickými hrozbami jsou 

stále aktuálním tématem, přičemž jeden z přispěvatelů 

navrhuje, aby EU a vnitrostátní vlády používaly pro své 

sítě technologie blockchain, a zajistily tak odpovídající 

ochranu před narušením dat ze zahraničí (viz nápad). 

V rámci tématu Digitální data je podtéma bezpečnosti dat 

rozšířeno o výzvy k větší asertivitě EU, pokud jde o 

regulaci on-line platforem a umožnění uživatelům 

rozhodovat o používání údajů (viz příklad nápadu). V této 

souvislosti účastníci také navrhli vytvoření osobního 

cloudu pro každého občana EU (viz nápad), aby bylo 

možné ukládat dokumenty a chránit citlivé údaje (viz 

nápad). Jeden z účastníků opět v duchu zavádění 

nezávislejších a bezpečnějších veřejných sítí vyslovil 

myšlenku, že by EU měla přejít od proprietárního 

softwaru, jako je Microsoft a Apple, k softwaru s 

otevřeným zdrojovým kódem, jako je Linux (viz nápad). 

Dalším tématem diskutovaným v uplynulém měsíci je 

potřeba zajistit bezpečnost dětí na internetu a přijmout 

opatření ke snížení rizik (viz příklad akce).  

V rámci tématu Technologie pro lidi je téma Digitálního 

občanství rozšířeno o nápad na vytvoření evropského 

jednotného poskytovatele identit, který by poskytoval 

přístup k veřejným službám (viz nápad). 

V rámci tématu Digitálního zdraví byl rozšířen nápad 

evropského zdravotního průkazu nebo podobných 

elektronických certifikátů (viz příklad nápadu).  

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/1000
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/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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Obrázek 14 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Digitální transformace 
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K základnímu tématu Evropská demokracie bylo do 7. září 

2021 vloženo na digitální platformu celkem 1 129 nápadů, 

2 524 komentářů a 373 akcí. Přispěvatelé volají po 

restrukturalizaci evropských orgánů, či dokonce po 

federalizaci Evropské unie. Různé návrhy rovněž vyzývají 

k větší účasti a angažovanosti občanů. 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. Příspěvky pokrývají širokou škálu témat:  

 

 

 

 Federalizace Evropské unie 

 Reformy orgánů 

 Volby do Evropského parlamentu 

 Zastoupení občanů 

 Účast občanů a konzultace 

 Média 

 Jazyky a podpora evropského ducha 

 Ochrana a posílení demokracie  

  

8. Evropská 

demokracie 



 

© Kantar Public, 2021 53 

Federalizace Evropské 

unie 

Velký počet přispěvatelů v rámci základního tématu 

Evropská demokracie vyzývá k federalizaci Evropské unie. 

Tato otázka se rovněž opakovaně vrací u akcí souvisejících 

s tímto základním tématem (viz příklad akce).  

Přispěvatelé vnímají federalizaci jako nejlepší způsob, jak 

může EU dosáhnout svého plného potenciálu (viz příklad 

nápadu), 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 

by kromě toho podle účastníků, kteří tuto myšlenku 

podporují, překonala euroskepticismus a nacionalistické 

nálady.  

Například velmi podporovaný a diskutovaný nápad 

prosazuje ústavodárné 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, jedné evropské armádě a k 

federalizaci zahraniční politiky společně s novým 

uspořádáním orgánů EU podle federalistických zásad.  

Někteří přispěvatelé jsou však vůči federalizaci EU 

skeptičtí a místo federalizace podporují decentralizaci, která 

by na členské státy přenesla rozsáhlejší pravomoci (viz 

příklad nápadu), s větší svobodu a respektem k identitě 

členských států a svobodnou spolupráci v oblastech, kde je 

to užitečné (viz příklad nápadu). 

 

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. Tento 

přístup rovněž zahrnuje návrhy na výraznější 

restrukturalizaci orgánů (viz příklad nápadu).  

Pokud jde o Evropský parlament, přispěvatelé nejčastěji 

požadují, aby mu byla udělena skutečná pravomoc 

legislativní iniciativy (viz příklad nápadu). Existují rovněž 

výzvy k tomu, aby mu byla udělena fiskální pravomoc (viz 

nápad). Diskutuje se rovněž o sídle Evropského parlamentu, 

přičemž přispěvatelé požadují, aby se rozhodlo mezi 

Štrasburkem a Bruselem (viz příklad nápadu).  

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 s cílem ukončit právo veta 

jednotlivých států (viz příklad nápadu). 

Rovněž probíhají diskuse o úloze Rady v rámci uspořádání 

orgánů EU (viz příklad nápadu) a návrhy na prohloubení 

dvoukomorového zákonodárného sboru v EU (viz příklad 

nápadu).  

Pokud jde o Evropskou komisi, ve skupině příspěvků se 

diskutuje o volbě předsedy Komise a jmenování komisařů, 

včetně systému vedoucích kandidátů (viz příklad nápadu) a 

o přímé volbě předsedy Komise občany (viz příklad 

nápadu). Účastníci rovněž upozorňují na otázku počtu 

komisařů (viz příklad nápadu). 

Kromě toho jsou zmíněny reformy Výboru regionů a 

Hospodářského a sociálního výboru, například za účelem 

zefektivnění jejich fungování. Součástí této otázky jsou i 

návrhy na reformu Výboru regionů tak, aby zahrnoval 

vhodné způsoby dialogu pro regiony, města a obce (viz 

nápad) nebo aby mu byla svěřena výraznější úloha (viz 

nápad).  

Jedním z mnoha diskutovaných nápadů je mít přímo 

voleného předsedu EU, například sloučením úlohy 

předsedy Evropské komise a Evropské rady (viz příklad 

nápadu). Zaznívají rovněž výzvy k vytvoření jednotného 

kontaktního místa, které by EU umožnilo vystupovat ve 

vnějších vztazích jednotně (viz příklad nápadu). 

 

 

Volby do Evropského 

parlamentu 

Část nápadů souvisejících s reformami orgánů vyzývá ke 

změnám způsobu konání voleb do Evropského parlamentu 

jako prostředků k většímu zapojení občanů do 

demokratických procesů EU. Jeden z návrhů, o kterém se 

hojně diskutovalo, se týká vytvoření celoevropských 

nadnárodních kandidátních listin, které by kandidáty 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
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/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
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/Democracy/f/6/proposals/63559
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/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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motivovaly k tomu, aby se zaměřili spíše na evropské než 

vnitrostátní otázky (viz nápad). Diskutuje se také o dalších 

nápadech, jak podpořit celoevropskou diskusi a přiblížit tak 

poslance Evropského parlamentu občanům (viz příklad 

nápadu). 

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 a 

registrace voličů v den voleb nebo tím, že se den konání 

voleb stane státním svátkem (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 sjednotit minimální věk pro účast ve 

volbách do Evropského parlamentu (viz příklad nápadu) a 

pokud možno jej stanovit na 16 let (viz nápad).  

 

Účast občanů a 

konzultace 

Příspěvky na platformě zahrnují řadu návrhů na posílení 

angažovanosti 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 

navrhli systematičtější využívání občanských shromáždění 

a panelů k přípravě nejdůležitějších a nejobtížnějších 

politických rozhodnutí v EU (viz příklad nápadu). Další 

přispěvatelé navrhují on-line digitální fórum, na němž by 

občané EU mohli diskutovat o právních předpisech EU s 

využitím systému pozitivních hodnocení 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).  

Příspěvky rovněž zahrnují návrh na vytvoření jediné 

centrální on-line platformy s jedním kontaktním místem, 

která by soustřeďovala veškeré příspěvky veřejnosti, ať už 

se jedná o evropské občanské iniciativy, stížnosti nebo 

petice, do institucionální participativní struktury EU (viz 

nápad). 

Někteří přispěvatelé navrhli „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 jako o 

alternativě k vnitrostátním referendům o institucionálních a 

politických základních tématech EU (viz příklad nápadu). 

 

Zastoupení občanů 

Pokud jde o téma zastoupení občanů, 

existuje na platformě několik výzev ke 

zvláštnímu generačnímu zaměření. To 

zahrnuje návrhy na vytvoření evropského 

komisaře pro seniory (viz nápad) a na poskytnutí příležitostí 

mladým lidem pravidelně prezentovat jejich názory v 

Evropském parlamentu (viz nápad). Související příspěvek 

navrhuje stanovení kvóty pro poslance, kteří jsou mladší 35 

let (viz nápad). 

Bylo rovněž navrženo, aby byl při volbách do Evropského 

parlamentu vytvořen seznam pro genderovou rovnost (viz 

nápad). 

Jeden ve větší míře podporovaný a projednávaný nápad 

navrhuje zavést evropské občanství, které není vázáno na 

občanství některého členského státu EU (viz nápad). 

Přispěvatelé rovněž nastolují otázku, zda umožnit občanům 

ze zemí mimo EU, kteří žijí dlouhodobě v členském státě, 

aby se zúčastnili v zemi svého bydliště voleb do Evropského 

parlamentu (viz nápad). 

V dalším nápadu se EU vyzývá, aby usilovala o vytvoření 

parlamentu OSN, který by občanům umožnil vyjádřit jejich 

vůli při rozhodování na celosvětové úrovni přímo, nezávisle 

na jejich příslušných vnitrostátních vládách (viz nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
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Média 

Řada příspěvků v rámci základního tématu 

Evropská demokracie se zaměřuje na média. O tomto 

tématu diskutovali také přispěvatelé v rámci základního 

tématu Vzdělávání, kultura, mládež a sport.  

Jedním z opakujících se návrhů je vytvoření 

celoevropských médií nebo sítí (viz příklad nápadu) nebo 

vytvoření jednoho veřejnoprávního vysílacího subjektu EU 

(viz příklad nápadu). Navrhuje se 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 příklad nápadu). 

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.  

Jazyky a podpora 

evropského ducha 

Další skupina nápadů v rámci platformy se týká otázek 

týkajících se jazyků a společného evropského ducha a 

identity. Toto téma se rovněž neustále vrací v rámci 

základního tématu Vzdělávání, kultura, mládež a sport.  

Velký počet účastníků diskutuje o nápadu zvolit si společný 

jazyk pro lepší komunikaci a porozumění mezi občany v 

celé EU (viz příklad nápadu), včetně návrhu, aby 

sjednocujícím jazykem bylo esperanto (viz příklad nápadu). 

V případě obou návrhů mezi komentáři zazněly rozhodné 

názory pro i proti. Někteří účastníci rovněž požadují, aby 

byla více respektována zásada mnohojazyčnosti (viz příklad 

nápadu). 

Kromě toho se vyskytují nápady na zřízení sportovního 

týmu EU (viz příklad nápadu), na stanovení 9. května jako 

státního svátku ve všech členských státech (viz nápad) nebo 

na vytvoření pasu EU (viz nápad) s cílem posílit evropského 

ducha. 

 

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 s 

ohledem na Maďarsko a Polsko (viz příklad nápadu). Touto 

otázkou se podrobněji zabývá základní téma Hodnoty a 

práva, právní stát, bezpečnost. 

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). 

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/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
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/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
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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 příklad nápadu). V této 

souvislosti se rovněž vyzývá k přijetí obecných opatření pro 

boj proti korupci, například při zadávání veřejných zakázek 

na místní úrovni. 

 

  

  

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

V srpnu 2021 nebylo v rámci základního tématu Evropská 

demokracie předloženo mnoho nových nápadů, ale 

prostřednictvím nových příspěvků byla rozvinuta některá 

témata a podtémata představená v předchozích měsících.  

V souvislosti s tématem Federalizace EU například jeden 

z účastníků navrhuje vytvoření Evropského ústavního 

soudu (viz nápad).  

Pokud jde o volby do Evropského parlamentu, jeden z 

uživatelů je zastáncem myšlenky převoditelných 

volebních seznamů a navrhuje vytvoření nového 

volebního obvodu pro Evropany žijící v jiném členském 

státě (viz nápad). To by jim umožnilo volit takové 

poslance Evropského parlamentu, kteří jsou obzvláště 

vnímaví k přeshraničním otázkám. Jeden z nových nápadů 

se také zasazuje o to, aby byli poslanci Evropského 

parlamentu jmenováni vnitrostátními zákonodárnými 

sbory, a nikoli voleni přímou volbou (viz nápad). 

V rámci tématu Ochrana a posílení demokracie je 

rozšířeno podtéma Boje proti korupci. Zaznívá požadavek 

na větší transparentnost týkající se všech příjemců 

financování z EU, a to prostřednictvím nápadu na 

vytvoření jednotné databáze, která by kombinovala 

několik stávajících systémů podávání zpráv EU (viz 

nápad). Jeden z účastníků navrhuje, aby evropští politici a 

úředníci, kteří působí ve významných funkcích – např. 

poslanci Evropského parlamentu nebo komisaři –, nesměli 

vlastnit akcie (viz nápad). Odráží se zde dřívější návrhy 

předkládané v rámci platformy týkající se otázek etiky v 

politice. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Obrázek 15 — Myšlenková mapa k základnímu tématu Evropská demokracie 
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Od spuštění platformy bylo u základního tématu migrace 

shromážděno celkem 1 280 příspěvků, jež zahrnují 335 

nápadů, 911 komentářů a 34 akcí. Příspěvky v rámci tohoto 

základního tématu vykazují tři obecné trendy. Na jedné 

straně z určité skupiny interakcí vyplývá požadavek na další 

opatření s cílem regulovat a omezit migraci, na druhé straně 

však jiné příspěvky vyžadují větší solidaritu a lepší 

integrační postupy. Skupina účastníků zastávající 

kompromisní postoj by chtěla podpořit mezinárodní 

mobilitu, avšak pouze mezi hospodářsky rozvinutými 

demokraciemi. Na základě výše uvedeného se analyzují tato 

témata: 

 Neregulovaná migrace ze zemí mimo EU jako 

hrozba  

 Humanistický postoj k migraci 

 Legální migrace 

 Řešení základních příčin migrace 

 Ochrana hranic 

 Integrace  

 Usnadnění a podpora získávání občanství EU 

 

Neregulovaná migrace 

ze zemí mimo EU jako 

hrozba  

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 příklad nápadu). Příspěvky vyjadřují 

stanoviska a názory, že migrace ze zemí mimo EU přispívá 

k terorismu a vytváření ghett a nepřístupných zón v EU (viz 

nápad). Tito přispěvatelé požadují opatření k omezení 

9.  Migrace 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
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migrace ze zemí mimo EU, přísnější politiku 

navracení a strategie bránící mobilitě 

migrantů, jako jsou přísnější hraniční 

kontroly (viz příklad nápadu). 

 

Humanistický postoj k 

migraci 

Přispěvatelé s opačným názorem požadují řešení pro boj 

proti nelegální migraci a 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 příklad nápadu). V 

neposlední řadě si někteří přispěvatelé přejí právní rámec, 

který by zastavil deportaci integrovaných osob a rodin do 

nebezpečných zemí původu (viz nápad). 

 

 

Legální migrace 

V rámci tématu legální migrace požadují ti, kteří prosazují 

přísnější migrační politiky, společnou politiku EU v oblasti 

selektivní migrace s kvótami, přísnější postupy výběru a 

přísné postupy přijímání (viz příklad nápadu). Někteří 

přispěvatelé se domnívají, že pro efektivnější regulaci 

migračních toků je třeba zavést Evropský bodový imigrační 

systém (viz nápad). 

Podobně i příspěvky, které jsou k migraci otevřenější, 

vyžadují jednotný a účinnější přístup, jenž je však více v 

souladu s lidskými právy a (sociálními) evropskými 

hodnotami. V příspěvcích se například konkrétně diskutuje 

o jednotném a účinném azylovém řízení EU (viz nápad) a 

poukazuje se také na potřebu reformovat Dublinskou 

úmluvu, aby se zabránilo nerovnému rozdělování žadatelů 

o azyl a migrantů (viz příklad nápadu). Občané se rovněž 

vyjadřují pro politiku EU v oblasti migrace pracovních sil 

nebo náborové strategie EU pro studenty a kvalifikované 

zaměstnance ze třetích zemí. V souvislosti s touto otázkou 

jeden občan zdůrazňuje, že EU potřebuje větší pravomoci v 

oblasti migrace, aby mohla zajistit řízení migrace v souladu 

se zásadami a hodnotami Unie (viz nápad). 

Skupina respondentů prosazuje nápad podpory selektivního 

typu imigrace. Tento typ účastníků obvykle vnímá migraci 

vzhledem k hospodářským výhodám, které přináší, 

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). 

Některé příspěvky se rovněž zabývají otázkami nerovnosti, 

jež má dopad na stávající postupy žádostí o azyl. 

Upozorňují například na skutečnost, že podíl mužů 

žádajících o azyl je výrazně vyšší, než podíl žen nebo rodin 

žádajících o azyl (viz nápad). Jiní poukazují na obtíže, 

kterým čelí žadatelé o azyl z řad LGBTI, a vyzývají k větší 

ochraně a lepší podpoře této skupiny, včetně pomoci s 

tlumočením (viz nápad). 

 

Řešení základních příčin 
migrace 

Pokud jde o budoucnost Evropy, přispěvatelé zdůrazňují, že 

pro řešení otázek migrace, jimž EU v současné době čelí, je 

třeba se zabývat jejími základními příčinami.  

Návrhy v tomto ohledu sahají od vytvoření obchodních 

vztahů, v nichž mají účastníci rovné postavení, investic do 

většího počtu plánů rozvojové pomoci a akademického 

vzdělávání až po profesní rozvoj lidí žijících ve třetích 

zemích (viz nápad).  

Určitá skupina příspěvků činí EU odpovědnou za to, že se 

podílela na regionální destabilizaci, například vojenským 

zapojením Evropy nebo destabilizací subvencovaných 

zemědělských vývozů do rozvojových zemí (viz nápad).  

Ochrana hranic 

 

Na téma ochrany hranic se k otázce migrace opět vyskytují 

dva protichůdné postoje.  

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
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/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Obecně panuje podpora organizovanějšímu a 

koordinovanějšímu úsilí, pokud jde o ochranu hranic, s 

výzvami ke komplexnějším kontrolám na hranicích, včetně 

vytvoření orgánu pro navracení (viz příklad nápadu), k větší 

podpoře agentury Frontex s lepším vymezením jejích funkcí 

(viz nápad) a k právně závaznému přístupu k pátracím a 

záchranným činnostem ve Středomoří (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 by byla společně spravována různými zeměmi 

a financována ze zdrojů EU (viz příklad nápadu).  

 

Integrace  

Další téma v rámci základního tématu migrace se týká 

nápadů, v jejichž rámci se diskutuje o integraci, přičemž 

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). 

Vzdělávání je považováno za klíčové pro integraci, přičemž 

hlavní úlohu 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). 

Přispěvatelé vyjadřují názor, že zeměpisné rozložení 

migrantů je klíčové pro dosažení integrace (viz příklad 

nápadu) a pro zabránění vzniku ghett (viz nápad). Aby bylo 

možné pokročit směrem ke skutečně inkluzivní společnosti, 

objevují se výzvy k informačním kampaním a programům 

ke zvýšení povědomí občanů EU o boji proti rasismu. 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).  

 

Usnadnění a podpora 

získávání občanství EU 

Někteří účastníci vyjádřili politování nad nedostatkem práv 

pro osoby s trvalým pobytem v EU. Všímají si toho, že Unie 

nepřiznává právo volit osobám s trvalým pobytem, kteří v 

EU žijí po dlouhou dobu, ani jiné výhody, které by pro ně 

mohly učinit přitažlivější žádat o občanství EU (viz nápad). 

Někteří přispěvatelé považují tuto otázku za obzvláště 

naléhavou, pokud jde o občany Spojeného království, kteří 

žili před brexitem v EU. Jedním z nápadů 

vedoucích k polemizujícím diskusím je 

zavedení zrychleného postupu pro získání práv 

v celé EU pro britské občany, kteří před 

brexitem žili v EU (viz nápad). 

 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Obecně lze říci, že nové nápady v uplynulém období 

nevybočují z rámce dříve formulovaných témat a 

podtémat, přičemž se objevují nápady požadující 

okamžité zastavení migrace do Evropy a potlačení 

nelegální migrace, včetně budování plotů na obranu 

kulturních hodnot EU (viz akce).  

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
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
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/35/meetings/32507
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V posledním období se na platformě v rámci tématu 

Humanistický postoj k migraci nadále objevují i 

protichůdné názory, které vyzývají ke globálnějšímu 

pohledu a k úsilí o řešení základních příčin migrace v 

zemích původu. Objevují se výzvy k ucelenější migrační 

politice EU a ke změně způsobu prezentace ve vztahu k 

migrantům, zejména s ohledem na jejich přínos jako 

zdravotnických pracovníků během pandemie (viz akce).  

Rozšíření podtématu zvýšené pravomoci EU v oblasti 

migrace v rámci tématu Legální migrace se týká 

vytvoření společné imigrační politiky a azylové politiky. 

Jeden z přispěvatelů navrhuje, aby se EU stala jednotným 

azylovým prostorem s jednotnými postupy a 

centralizovaným vyřizováním žádostí a jedním 

centralizovaným orgánem, jenž by podle přispěvatele 

odstranil „azyl a la carte“ způsobený Dublinskou úmluvou 

(viz nápad).  

Jeden nápad v rámci tématu Nelegální migrace požaduje 

defenzivnější přístup k migraci s tím, že EU se musí bránit 

proti využívání nelegální migrace jako (politické) zbraně 

proti EU, s odkazem na Bělorusko, které zaplavuje 

litevské hranice migranty (viz nápad). 

Nové podtéma v rámci tématu Řešení hlavních příčin 

migrace vyzývá k podpoře udržitelného zemědělství v 

zemích třetího světa, které je odolné vůči změně klimatu 

(viz nápad). Toto podtéma týkající se potřeby, aby EU 

spojila své síly v rámci boje proti klimatickým změnám v 

zemích původu, a čelila tak klimatické migraci, se 

objevilo nedávno (viz příklad nápadu). 

V rámci tématu Integrace je podtéma rasismu na trhu 

práce rozšířeno o výzvu k systematičtějšímu řešení 

problémů diskriminace a sociální nerovnosti, s nimiž se 

migranti potýkají, přičemž jeden z nápadů poukazuje na 

potřebu údajů (ze sčítání lidu) o etnickém původu 

migrantů, jež budou sloužit účinnému informování tvorby 

politik (viz nápad).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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Obrázek 16 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Migrace 
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Nápady zveřejněné v rámci základního tématu Vzdělávání, 

kultura, mládež a sport se vzhledem ke své průřezové 

povaze týkají různých témat. Podobně jako jinde na 

platformě se v tématech týkajících se tohoto základního 

tématu opakovaně zmiňuje výzva k podpoře identity EU, 

přičemž příspěvky se mimo jiné týkají kontaktů, vystavení 

vůči jiným kulturám a mobility. K tomuto základnímu 

tématu bylo zveřejněno celkem 1 829 příspěvků, které 

tvořily 628 nápadů, 862 komentářů a 340 akcí. Jednotlivé 

nápady lze seskupit podle kategorií uvedených na 

vícejazyčné digitální platformě: 

 

 Podpora společné identity EU 

 Nadčasové vzdělávání 

 Mobilita v rámci EU 

 Nezaměstnanost mladých lidí 

 Evropské dědictví 

 

 

 

 

10. Vzdělávání, 

kultura, mládež 

a sport 
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Podpora společné 

identity EU 

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 příklad nápadu). Několik účastníků 

rovněž podporuje šíření evropské mediální produkce, 

například vytvořením společného mediálního trhu EU (viz 

příklad nápadu). Jedním z nápadů je vytvoření zvláštní 

mediální platformy EU uzpůsobené pro výuku 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 příklad nápadu). V dalších nápadech 

týkajících se vzdělávání na podporu 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). 

Podle řady účastníků by evropskou integraci mohlo 

podpořit rovněž zavedení společného evropského jazyka 

(viz příklad nápadu). V příspěvcích se diskutuje o různých 

výhodách a nevýhodách takového společného evropského 

jazyka a rovněž o možných jazycích, včetně esperanta, 

latiny (viz příklad nápadu), nebo angličtiny (viz příklad 

nápadu). 

V podtématu sport v souvislosti s podporou společné 

identity EU se diskutuje o pořádání většího počtu 

mezinárodních evropských sportovních akcí a o možnosti 

vytvoření evropského sportovního týmu, který by mohl 

soutěžit na mezinárodních akcích (viz příklad nápadu). 

Další nápad, který je široce zmiňován i v rámci jiných 

priorit, se zasazuje o to, aby byl 9. květen prohlášen 

evropským státním svátkem, čímž by se podpořily iniciativy 

zaměřené na budování evropského společenství na celém 

kontinentu (viz příklad nápadu). 

Další oblastí zájmu je iniciativa „DiscoverEU“. Někteří 

účastníci navrhli, aby se do iniciativy DiscoverEU mohli 

zapojit všichni mladí Evropané a Evropanky ve věku 18 let 

(viz příklad nápadu). 

 

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 příklad nápadu). 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 příklad nápadu). 

Za další klíčový krok pro rozvoj kritického myšlení 

studentů EU a posilování jejich globálních hodnot, zejména 

v mladém věku, respondenti často považují podporu 

sociálních dovedností, zejména umělecké činnosti (viz 

příklad nápadu). Zavádění inkluzivních vzdělávacích metod 

a obecněji podpora rozmanitosti ve vzdělávání se považují 

za důležitý cíl pro budoucnost vzdělávání v EU (viz nápad). 

V rámci podtématu nápadů se objevuje potřeba zavést nové 

vzdělávací postupy s cílem vychovat více dospělých, kteří 

mohou být aktivními občany EU. V rámci tohoto podtématu 

se kromě výše uvedených výměn a vzdělávání o EU 

shromažďují nápady týkající se podpory aktivní 

společenské účasti mladých studentů na školách (viz nápad) 

nebo osvojování mezikulturních průřezových dovedností, 

které nabídnou například více příležitostí ke studiu cizích 

jazyků (viz nápad). 

Skupina přispěvatelů poukázala na potřebu přehodnotit 

stávající vzdělávací systém tak, aby dokázal připravit 

evropskou mládež na budoucnost. Přispěvatelé požadují, 

aby se zavedlo vzdělávání v oblasti změny klimatu (viz 

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
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
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/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
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příklad nápadu) a mechanismy ke zlepšení dovedností 

mladých lidí v oblasti STEM (přírodní vědy, technologie, 

inženýrství a matematika), např. prostřednictvím 

celoevropského programu základních dovedností v této 

oblasti (viz nápad). Kromě toho, jak bylo uvedeno v otázce 

digitální transformace, přispěvatelé žádají, aby mladí lidé 

prošli odbornou přípravou, v rámci které by se naučili 

pohybovat v digitálním prostředí. 

Předmětem tohoto podtématu je rovněž součinnost 

mezi sférou odborného vzdělávání a světem práce (viz 

příklad nápadu), jakož i podpora podnikatelských 

dovedností ve vzdělávání (viz nápad).  

 

Mobilita v rámci EU 

Někteří účastníci navrhují vytvořit internetový portál 

koordinovaný ze strany EU, v rámci kterého by bylo možné 

podávat přihlášky na vysokoškolské studium v EU. 

Uchazeči o studium by se v rámci tohoto portálu tak mohli 

hlásit současně na různé studijní programy v rámci 

Evropské unie (viz příklad nápadu).  

Další podtéma, na které upozornilo několik přispěvatelů, se 

týká rozšíření přístupu ke stipendiím v rámci 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 

nezačali vysokoškolské studium, poskytlo příležitost žít v 

zahraničí, vyměňovat si zkušenosti, učit se novým jazykům 

a poznávat nové kultury a celkově si rozšiřovat své obzory 

a dovednosti (viz příklad nápadu).  

Jedním z nejvíce podporovaných nápadů v rámci tématu 

Vzdělávání je ratifikace Lisabonské úmluvy o uznávání 

kvalifikací ze strany Řecka, čímž by se usnadnila profesní 

mobilita a uznávání akademických kvalifikací v této zemi 

(viz nápad). 

 

Nezaměstnanost 

mladých lidí 

Další z nejvíce podporovaných nápadů v oblasti vzdělávání, 

kultury, mládeže a sportu se týká rostoucího 

podílu mladých lidí v Evropě, kteří nejsou 

zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy (NEET). Účastníci zejména 

zdůrazňují, že tito lidé jsou jednou z nejzranitelnějších 

skupin v dnešní evropské společnosti, a vyjadřují vážné 

obavy, že se stanou dalšími oběťmi hospodářského dopadu 

pandemie COVID-19. Z tohoto důvodu se přispěvatelé 

domnívají, že je zásadní, aby EU přijala okamžitá a 

konkrétní opatření, a to nejen s cílem bojovat proti 

fenoménu NEET, ale také zaměřená na zajištění lepších 

Nové příspěvky v uplynulém 

období (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

V srpnu 2021 byly na platformu přidány různé nápady 

týkající se tématu Mobilita v rámci EU, které posilují 

dřívější nápady týkající se programu Erasmus. Účastníci 

zdůrazňují, že je třeba, aby tato iniciativa zahrnovala více 

studentů s nízkými příjmy. Jedním z nápadů je zlepšit 

přizpůsobení stipendií programu Erasmus životním 

nákladům v jednotlivých zemích (viz nápad). V tomto 

smyslu 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). Uvědomují si význam 

programů vzdělávací mobility a chtějí zlepšit jejich 

současnou podobu. O tom svědčí i existence různých akcí 

souvisejících s tímto tématem a navazujících na dva výše 

uvedené nápady (viz akce). 

V rámci tématu Nadčasové vzdělávání se nedávno 

objevil návrh, který uživatelé platformy velmi podpořili, a 

to návrh na vypracování evropského plánu pro vzdělávání, 

konkrétně „evropské strategie zaměřené na podporu 

přímých investic do vzdělávací infrastruktury a zlepšení 

dostupnosti, propojení a kvality vzdělávání a 

celoživotního učení“ (viz nápad).  

 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
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/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/6239?locale=en&order=most_endorsed
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/71248
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pracovních podmínek v odvětvích, v nichž převládají mladí 

lidé (viz příklad nápadu). 

 

 

Evropské dědictví 

V rámci tohoto tématu přispěvatelé vyzývají k ochraně a 

oslavám evropského kulturního dědictví, a to například 

vytvořením funkce komisaře EU pro kulturu (viz nápad) a 

rovněž zazněl požadavek, aby se v obecné rovině více 

investovalo do zachování kolektivní kulturní paměti EU. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Obrázek 17 – Myšlenková mapa k základnímu tématu Vzdělávání, kultura, mládež a sport 
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PŘÍLOHA I: Seznam 

aktuálně nejvíce 

podporovaných a 

komentovaných nápadů 

podle základního tématu 
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Nejvíce podporované a komentované nápady podle 

základního tématu (19. 4. 2021– 7. 9. 2021) 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Změna klimatu a životní prostředí Nápad: Spravedlivá transformace 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 315 

komentáře: 10 

Nápad: Podpora jaderné 

energetiky tam, kde není možné 

využívat obnovitelné zdroje energie 

(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 105 

komentáře: 146 

Nápad: Ukončit veškeré dotace na 

fosilní paliva (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 264 

komentáře: 23 

Nápad: Zlepšit ochranu přírody, 

životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a osob při výstavbě 
průmyslových větrných elektráren 
v Evropě (viznápad) 

Vyjádření podpory: 33 

komentáře: 76 

Nápad: Euro Trainscanner (viz 

nápad) 

Vyjádření podpory: 157 

komentáře: 36 

Nápad: Snížit znečištění životního 

prostředí prostřednictvím 

přistěhovalecké politiky (viz nápad) 

Vyjádření podpory: 7 

komentáře: 64 

Nápad: Zvýšit dostupnost a 

přitažlivost evropské železniční sítě 

jako náhrady za lety v rámci EU (viz 

nápad) 

Vyjádření podpory: 156 

komentáře: 28 

Nápad: Učinit jadernou energii 

těžištěm ekologické transformace 

(viz nápad) 

Vyjádření podpory: 24 

komentáře: 57 

 

Nápad: Strategická autonomie (viz 

nápad) 

Vyjádření podpory: 138 

komentáře: 25 

Nápad: Motivovat lidi k tomu, aby 

konzumovali méně masa (viz 

nápad) 

Vyjádření podpory: 44 

komentáře: 51 

 

 

 

 

 

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/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Zdraví Nápad: Vědecké technologie na 

podporu zdraví a dlouhověkosti: 

vývoj a dostupnost (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 429 

komentáře: 76 

Nápad: Zrušení střídání letního a 

zimního času: přijetí astronomicky 

správného času a případně 

přizpůsobení otevírací doby o jednu 

hodinu dříve (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 34 

komentáře: 127 

Nápad: Rovný přístup k cenově 

dostupným a vysoce kvalitním 

veřejným službám, včetně 

zdravotnictví (viz nápad)  Vyjádření 

podpory: 300 

komentáře: 9 

Nápad: Vědecké technologie na 

podporu zdraví a dlouhověkosti: 

vývoj a dostupnost (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 429 

komentáře: 76 

Nápad: Výzkum v oblasti 

myalgické encefalomyelitidy 

(ME/CFS) (viz nápad) 

 Vyjádření podpory: 215 

komentáře: 5 

Nápad: Zaměření na výzkum v 

oblasti boje proti stárnutí a 

výzkum dlouhověkosti (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 139 

komentáře: 31 

Nápad: Zaměření na výzkum v 

oblasti boje proti stárnutí a 

výzkum dlouhověkosti (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 139 

komentáře: 31 

Nápad: NE digitálním (zeleným) 

očkovacím pasům, osvědčením a 

možným čipovým implantátům, 

neboť by došlo ke vzniku dvou 

kategorií občanů na základě očkování 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 10 

komentáře: 25 

Nápad: Změna Smlouvy s cílem 

posílit pravomoci EU v oblasti 

zdraví (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 81 

komentáře: 4 

Nápad: Nahrazení střídání času 

novými časovými pásmy v Evropě 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 17 

komentáře: 13 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost 

a pracovní místa 

Nápad: Evropský pilíř sociálních 

práv pro sociálně tržní 

hospodářství (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 317 

komentáře: 21 

Nápad: Nepodmíněný základní 

příjem (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 72 

komentáře: 80 

Nápad: Nový ekonomický model a 

správa ekonomických záležitostí 

EU (viz nápad)  

Nápad: Nepodmíněný základní 

příjem (NZP) v celé EU, který 

každému zaručuje hmotnou existenci 

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/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
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/13836
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Vyjádření podpory: 311 

komentáře: 21 

a možnost zapojit se do života 

společnosti (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 218 

komentáře: 62 

Nápad: Obnovení sociální smlouvy 

pro Evropu se zaměřením na 

spravedlivé hospodářské oživení 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 299 

komentáře: 20 

Nápad: Začít bojovat proti 

daňovým rájům uvnitř i mimo EU 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 229 

komentáře: 49 

Nápad: Začít bojovat proti 

daňovým rájům uvnitř i mimo EU 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 229 

komentáře: 49 

Nápad: 1 milion nových 

evropských startupů do roku 2030 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 210 

komentáře: 47 

 

Nápad: Nepodmíněný základní 

příjem (NZP) v celé EU, který 

každému zaručuje hmotnou 

existenci a možnost zapojit se do 

života společnosti (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 218 

komentáře: 62 

Nápad: Návrh týkající se anglicky 

hovořících měst v Evropě (viz 

nápad)   

Vyjádření podpory: 2 

komentáře: 34 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

EU ve světě Nápad: Vytvoření evropské 

armády (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 396 

komentáře: 200 

Nápad: Vytvoření evropské 

armády (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 396 

komentáře: 200 

Nápad: Evropská konfederace 

odborových svazů vyzývá k reformě 

obchodní a investiční politiky EU a k 

obnovení globálního multilateralismu 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 312 

komentáře: 8 

Nápad: Sjednocování Evropy: 

pokračovat v rozšiřování EU (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 167 

komentáře: 44 

Nápad: Zahraniční politika na 

úrovni EU založená na absolutní 

většině, nikoli na jednomyslnosti 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 224 

komentáře: 39 

Nápad: Zahraniční politika na 

úrovni EU založená na absolutní 

většině, nikoli na jednomyslnosti 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 224 

komentáře: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
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/13844
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
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Nápad: Vystupovat jako jeden 

celek: EU jako globální hráč (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 213 

komentáře: 16 

Nápad: Integrace ozbrojených sil 

členských států na evropské úrovni 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 15 

komentáře: 33 

Nápad: Strategická autonomie (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 191 

komentáře: 27 

Nápad: Strategická autonomie (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 191 

komentáře: 27 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Hodnoty a práva, právní stát, 

bezpečnost 

Nápad: Genderová rovnost (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 309 

komentáře: 11 

Nápad: Vytvoření společné 

evropské armády (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 55 

komentáře: 176 

Nápad: Posílení vymahatelnosti 

nástrojů na ochranu lidských práv 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 304 

komentáře: 6 

Nápad: Evropská armáda (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 4 

komentáře: 57 

Nápad: EU by měla prosazovat 

povinnost dodržovat na svém 

území zásady právního státu (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 184 

komentáře: 19 

Nápad: Si vis pacem, para bellum: 

Stanovení obranných a 

odrazujících cílů EU v roce 2022 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 3 

komentáře: 30 

Nápad: Ochrana našich základních 

hodnot: mechanismus pro 

demokracii, právní stát a základní 

práva (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 182 

komentáře: 13 

Nápad: „Východní“ otázka (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 19 

komentáře: 22 

Nápad: Ve prospěch objektivních a 

na důkazech založených informací 

o esperantu! Rovná práva pro 

uživatele esperanta! (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 93 

komentáře: 18 

Nápad: Ukončení činnosti 

Euratomu. Zrušení dohody o 

ochraně a financování jaderného 

průmyslu. Směrem ke skutečné 

zelené dohodě a spravedlivé 

transformaci energetiky (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 32 

komentáře: 22 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
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/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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Digitální transformace Nápad: Spravedlivá digitalizace 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 337 

komentáře: 28 

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: 137 

komentáře: 9 

Nápad: Zákaz kryptoměn (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 13 

komentáře: 40 

Nápad: Výroba čipů v Evropě (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 102 

komentáře: 30 

Nápad: Univerzální příjem pro 

správce softwaru s otevřeným 

zdrojovým kódem (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 48 

komentáře: 33 

Nápad: Platforma Kickstarter by 

měla být přístupná všem občanům 

EU (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 96 

komentáře: 11 

Nápad: Výroba čipů v Evropě (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 102 

komentáře: 30 

Nápad: Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů: odmítnout 

shromažďování osobních údajů by 

mělo být přinejmenším stejně 

snadné, jako ho povolit (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 86 

komentáře: 5 

Nápad: Spravedlivá digitalizace 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 337 

komentáře: 28 

 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Evropská demokracie Nápad: Plán reformy evropské 

demokracie založené na občanech 
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 540 

komentáře: 37 

Nápad: Potřebujeme společný 

evropský jazyk (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 107 

komentáře: 167 

Nápad: Společně jsme silnější: 

demokratická evropská federace 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 488 

komentáře: 133 

Nápad: Společně jsme silnější: 

demokratická evropská federace 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 488 

komentáře: 133 

Nápad: Skutečně evropské volby: 

nadnárodní celounijní kandidátní 

listiny (viz nápad)  

Nápad: Přímá volba prezidenta 

Evropské unie (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 185 

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/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Vyjádření podpory: 377 

komentáře: 89 

komentáře: 94 

Nápad: Protokol o sociálním 

pokroku (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 326 

komentáře: 14 

Nápad: Skutečně evropské volby: 

nadnárodní celounijní kandidátní 

listiny (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 377 

komentáře: 89 

Nápad: Lepší rozhodování pro 

spravedlivější Evropu (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 321 

komentáře: 14 

Nápad: Evropská demokracie 

začíná společným jazykem: 

Esperanto (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 31 

komentáře: 86 

 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Migrace Nápad: Společná migrační a azylová 

politika založená na dodržování 

práv a rovném zacházení (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 323 

komentáře: 15 

Nápad: Konec imigrace z 

neevropských zemí a ze zemí, 

které nepatří do prvního světa 

(tzv. first word countries) (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 95 

komentáře: 106 

Nápad: Konec imigrace z 

neevropských zemí a ze zemí, které 

nepatří do prvního světa (tzv. first 

word countries) (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 95 

komentáře: 106 

Nápad: Vyhoštění neoprávněných 

žadatelů o azyl / migrantů    
(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 33 

komentáře: 69 

Nápad: Migrace a integrace (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 64 

komentáře: 56 

Nápad: Migrace a integrace (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 64 

komentáře: 56 

Nápad: Vyhoštění z EU (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 60 

komentáře: 30 

Nápad: Poskytnout britským 

občanům, kteří mají bydliště v 

některé ze zemí EU, práva v celé 

EU (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 12 

komentáře: 35 

Nápad: Vize organizace Evropská 

liberální mládež (LYMEC) týkající 

se politických priorit – azyl a 

migrace (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 52 

komentáře: 1 

Nápad: Vize Irenäuse Eibl-

Eibesfeldta týkající se populační 

exploze ve 21. století (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 2 

komentáře: 33 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
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/110
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/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Nejvíce podporované Nejvíce komentované 

Vzdělávání, mládež, kultura a 

sport 

Nápad: EU potřebuje lepší 

jazykové vzdělávání (viz nápad)   

Vyjádření podpory: 322 

komentáře: 77 

Nápad: EU potřebuje lepší 

jazykové vzdělávání (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 322 

komentáře: 77 

Nápad: Mládež. EU nemůže 

financovat nejisté podmínky pro 

zaměstnání (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 315 

komentáře: 7 

Nápad: Výuka jazyků v Evropě 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 126 

komentáře: 53 

Nápad: Celoživotní učení a právo 

na odbornou přípravu by se v 

Evropě měly stát skutečností pro 

všechny (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 313 

komentáře: 12 

Nápad: Esperanto — mezinárodní 

pomocný jazyk (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 67 

komentáře: 48 

Nápad: Vytvoření subjektu 

evropského veřejnoprávního 

vysílání (vz nápad)  

Vyjádření podpory: 166 

komentáře: 34 

Nápad: Šťastnější studenti jazyků, 

úspěšnější učitelé jazyků (viz 

nápad)  

Vyjádření podpory: 45 

komentáře: 35 

Nápad: Výuka jazyků v Evropě 

(viz nápad)  

Vyjádření podpory: 126 

komentáře: 53 

Nápad: Vytvoření subjektu 

evropského veřejnoprávního 

vysílání (viz nápad)  

Vyjádření podpory: 166 

komentáře: 34 

 

  

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/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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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 

základních témat. 

 Číselná data týkající se vyjádření podpory: tlačítko 

„vyjádření podpory“ je obdobné, jako tlačítko 

„like“ nebo „up-vote“ v 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 

PŘÍLOHA 

II: Metodika 
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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 

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 (v 

současné době je poskytuje přibližně 71 % 

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 a komentářů přispěvatelů a má 

poskytnout obecný přehled o obsahu platformy. Seskupení 

témat a v některých případech podtémat probíhá v rámci 

daném předem vymezenými základními tématy konference. 

V praxi provedl výzkumný tým za pomoci počítačem 

podporovaného klastrovacího nástroje v rámci každé 

tematické sekce konference manuální textovou analýzu a 

seskupení veškerých navržených nápadů. Výzkumný tým 

následně vyhodnotil nápady a komentáře v rámci daného 

klastru s cílem poskytnout shrnutí společných témat a 

možných podtémat, a rovněž poukázat na rozdíly a možné 

neshody v oddílech komentářů.  

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 jednoho základního 

tématu. 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, které 

popisují konkrétní návrh nebo přehledně shrnují hlavní 

argumenty daného tématu nebo podtématu.  

Seskupení nápadů do témat a podtémat je vizuálně 

znázorněno v příslušné myšlenkové mapě. 
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