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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Poročilo 

Evropski državljanski forum 2:„Evropska demokracija/vrednote in 
pravice, pravna država, varnost“ 

Tretje zasedanje: od. 10. do 12. decembra v Firencah v Italiji 

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija v okviru 
Konference o prihodnosti Evrope. 

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, ki je odgovorna za zasnovo in izvedbo forumov, 
sestavljajo pa jo Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok in Kantar Public. 
Forum 2: „Evropska demokracija/vrednote in pravice, pravna država, varnost“, tretje zasedanje je 
vodila Deliberativa, skupaj z Ifok in Missions Publiques. 

Kazalo 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum  

 

 

⚫ Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

⚫ Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

⚫ Priloga III: Druga priporočila, ki jih je obravnaval forum, a niso bila sprejeta 

⚫ Priloga IV: Zbrane smernice 

 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

Med 10. in 12. decembrom 2021 se je tretjič sestalo 162 naključno izbranih evropskih državljanov 

različnih starosti in iz različnih okolij iz vse Evropske unije. Nadaljevali so razprave prvega in drugega 

zasedanja o evropski demokraciji/vrednotah in pravicah, pravni državi in varnosti. Udeležence foruma 

2 je na zaključnem zasedanju gostil Evropski univerzitetni inštitut v Firencah, sodelovati pa je bilo 

mogoče tudi prek spleta. Na podlagi smernic z drugega zasedanja so državljani pripravili in potrdili 39 

končnih priporočil, ki bodo predstavljena in obravnavana na plenarnem zasedanju konference. Od 162 

udeležencev jih je 26 sodelovalo na daljavo. 

Razprave in skupinsko delo so potekali v treh oblikah: 

⚫ V podskupinah. V vsaki od 15 podskupin je bilo od deset do trinajst državljanov. V vsaki 

podskupini so uporabljali štiri ali pet jezikov, vsak državljan pa je lahko govoril v lastnem jeziku 

oziroma jeziku, v katerem se je zlahka izražal. Vsaka podskupina je imela posebnega 

strokovnega povezovalca iz posvetovalne skupine ali izmed zunanjih ponudnikov storitev. 

Evropski univerzitetni inštitut je kot pomoč povezovalcem vsaki podskupini zagotovil 

zapisnikarja. 

 
1Izjava o omejitvi odgovornosti Za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža stališč institucij EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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⚫ Plenarno z vsemi udeleženci. Plenarna zasedanja sta vodila glavna moderatorja iz 

posvetovalne skupine, poskrbljeno pa je bilo za tolmačenje v 24 uradnih jezikov Unije. 

Najprej so državljani na odprtem forumu preučili vse smernice, pripravljene na drugem zasedanju 

foruma2. V pomoč pri tem so jim bili strokovnjaki in preverjevalci dejstev, lastno znanje in izkušnje ter 

posvetovanja. Poleg strokovnega znanja jim je pomagala tudi podskupina povezovalcev. Vsak 

udeleženec je dobil petdeset nalepk (deset zelenih za tematsko področje 1, deset rdečih za področje 

2, deset modrih za področje 3, deset rumenih za področje 4 in deset vijoličastih za tematsko področje 

5), nato pa je označil največ deset zanj najpomembnejših smernic za posamezno področje. Vsak 

državljan je dobil tudi pet črnih nalepk, s katerimi je označil najpomembnejše smernice, ki jih je 

pripravila njegova podskupina. Po razvrstitvi smernic na ravni foruma so se udeleženci razvrstili v iste 

podskupine kot med drugim zasedanjem in se seznanili, katerim smernicam so dali prednosti preostali 

člani foruma in člani njihove podskupine.  

Vsaka podskupina naj bi pripravila eno do tri priporočila in skupno največ pet. Pri razvrščanju smernic 

v podskupini so državljani uporabili sistem, po katerem so se najprej začeli ukvarjati s tisto smernico s 

svojega tematskega področja, ki je na forumu dobila največjo podporo. Nato so se lotili smernice, ki ji 

je največ podpore namenila njihova podskupina, in tako naprej. 

Nato so se podskupine posvetile preoblikovanju smernic v priporočila, za kar so uporabljale to 

predlogo:  

 Opis Število znakov v EN 

Končno priporočilo Priporočamo, da ... 1000 

Končna obrazložitev Priporočamo, ker ...  300 

Elementi in vprašanja, ki bi jih skupina morala obravnavati pri utemeljevanju priporočila (ni strogo 
obvezno, ampak močno priporočeno), so bila:  
 

1. Zakaj je to priporočilo pomembno in kako je povezano s temami foruma? 
2. Zakaj je treba ukrepati na ravni EU? 
3. Kateri so neželeni učinki in morebitni kompromisi tega priporočila in zakaj se nam vseeno zdi 

pomembno? 
 

Delo v podskupinah je obsegalo štiri 30-minutna srečanja med podskupinami za izmenjavo povratnih 

informacij, da so se lahko udeleženci seznanili z delom drugih podskupin in nadgradili svoja priporočila. 

Pri vsakem tovrstnem srečanju se je po en član vsake podskupine preselil k drugi podskupini, ji 

predstavil osnutek priporočil svoje skupine in se seznanil s pripombami kolegov. Zapisnikar je povratne 

informacije vnesel v spletno razpredelnico podskupine, ki je pripravila osnutek priporočil. Tako je imela 

podskupina poleg ustnega poročila svojega predstavnika na voljo tudi pisno poročilo. 

V nedeljo, 12. decembra, je forum glasoval o priporočilih vseh podskupin. Pred glasovanjem so vsi 

udeleženci prejeli osnutek priporočil, pripravljenih prejšnji dan, da so jih lahko prebrali v svojem jeziku 

(v strojnem prevodu iz angleščine). Glasovanje je potekalo s spletnim obrazcem. Razdeljeno je bilo na 

 
2 Poročilo drugega zasedanja foruma 1 je na voljo na povezavi: Forum 2 – 2. zasedanje – poročilo 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/44v57pb2x3moobpsks8rsurl05oq?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sl21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220110T153347Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=112f15277300d496c837c7d3646a3b2f8932fdb601cf141272a9d30f412e44b9
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pet delov za pet tematskih področij foruma. Priporočila so bila predstavljena po posameznih tematskih 

področjih. Vsak del je trajal 30 minut. Najprej je predstavnik vsake podskupine predstavil delo svoje 

podskupine. Glavni povezovalec je prebral priporočila za tematsko področje v angleščini s 

tolmačenjem za udeležence. Nato so vsi udeleženci glasovali o posameznih priporočilih. Tolmači so 

vnaprej prejeli pisne osnutke priporočil v angleščini, da bi bilo tolmačenje med glasovanjem čim boljše. 

Glede na rezultate glasovanja so bila priporočila razvrščena takole:  

− priporočila, ki so prejela najmanj 70 % oddanih glasov, je forum sprejel,  

− priporočil, ki tega praga niso dosegla, forum ni potrdil, so pa navedena v prilogi III tega 
poročila. 

Videoposnetki plenarnih sej foruma so na voljo na povezavah: 

⚫ plenarna seja foruma 10. decembra 2021  

⚫ plenarna seja foruma 12. decembra 2021 

 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Evropski državljanski forumi so eden od glavnih elementov konference o prihodnosti Evrope. 

Oblikovani so bili štirje in državljanom ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno Evropsko 

unijo si želijo v prihodnosti. 

⚫ Vsak forum sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov iz 27 držav članic. 

⚫ Sestava odraža raznolikost EU glede na domači kraj (državljanstvo in mesto/podeželje), spol, 

starost, socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe. 

⚫ V vsakem forumu sta vsaj po ena državljanka in državljan iz vsake države članice. 

⚫ Tretjino vsakega državljanskega foruma predstavljajo mladi (stari od 16 do 25 let). Ta skupina 

mladih je posebej povezana z Evropsko prireditvijo za mlade. 

Vsak forum se bo od septembra 2021 do februarja 2022 sestal trikrat. Prvo zasedanje je potekalo v 

Strasbourgu v prostorih Evropskega parlamenta. Drugo zasedanje je potekalo po spletu s spletnim 

orodjem Interactio, ki omogoča večjezična srečanja s simultanim tolmačenjem v 24 jezikov. Tretje 

zasedanje naj bi potekalo v štirih državah članicah: forum 1 bo zasedal v Dublinu na Inštitutu za 

mednarodne in evropske zadeve in Dublinskem gradu, forum 2 na Evropskem univerzitetnem inštitutu 

v Firencah, forum 3 na Evropski akademiji v Natolinu in forum 4 v Maastrichtu na Evropskem inštitutu 

za javno upravo, Ekonomski univerzi v Maastrichtu in v tamkajšnjem razstavnem in konferenčnem 

centru. 

Prvo zasedanje je bilo predvsem uvodne narave in namenjeno oblikovanju vizije ter določitvi dnevnega 

reda in tem, ki se jim želijo državljani posvetiti. Na drugem zasedanju so se državljani v te teme 

poglobili in pripravili smernice, tretje zasedanje pa je bilo namenjeno pripravi zaključkov za plenarno 

zasedanje konference in priporočil za nadaljnje ukrepe institucij Unije. 

 

 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum (in se predložijo plenarnemu 

zasedanju) 

 
Tematsko področje 1 – Jamstvo pravic in nediskriminacije  
 
Podpodročje 1.1: Nediskriminacija – podpodročje 1.2: Enakost spolov  
 
1. „Priporočamo, da EU zagotovi merila za nediskriminacijo na trgu dela (kvote za mlade, starejše, 
ženske, manjšine). Če podjetja ta merila izpolnjujejo, naj bodo deležna subvencij ali davčnih olajšav. 
Priporočamo ozaveščanje zaposlenih glede: 

• nadnacionalnih in nacionalnih institucij (npr. sindikatov), 

• mehanizmov, ki zagotavljajo, da se v podjetjih spoštujejo pravila o nediskriminaciji na 
delovnem mestu, 

• programov za izpopolnjevanje za družbene skupine, ki so na trgu dela diskriminirane (mladi, 
starejši, ženske, manjšine).  

 
Priporočamo sprejetje dvostopenjske zakonodaje EU: prvič, zagotavljanje subvencij za zaposlovanje 
oseb iz nekaterih kategorij, ki so pogosto diskriminirane; in drugič, delodajalci bi morali imeti 
zakonsko obveznost, da osebe iz teh skupin zaposlijo za neko minimalno obdobje.“ 
 
To pa zato, ker je EU odgovorna za ohranjanje ravnovesja med interesi prostega trga in varstvom 
ranljivih kategorij, ki bi morale biti zakonsko zaščitene. V podjetjih so zaželene heterogene skupine, 
saj imajo raznolike kvalifikacije. Subvencije so dodatna spodbuda, ki jo je treba zagotoviti podjetjem. 
 
2. „Priporočamo, da EU oblikuje program spodbud, ki bo olajšal ustanavljanje cenovno dostopnih 
otroških vrtcev in igrišč v velikih in malih podjetjih. Manjša podjetja bi lahko prejela subvencijo tudi 
za deljene prostore in zmogljivosti.  
 
Priporočamo, da EU podjetjem naloži obveznost ustanavljanja vrtcev sorazmerno s številom 
zaposlenih.“  
 
To priporočamo, ker se z združevanjem družinskega in poklicnega življenja izboljša delovna uspešnost, 
zmanjša brezposelnost, staršem, zlasti ženskam, pa se omogoči nadaljevanje poklicne poti. S 
predlagano rešitvijo bi poudarili socialno razsežnost, zagotovili varnost otrok in zmanjšali zaskrbljenost 
staršev. 
 
Podpodročje 1.3 – Varstvo človekovih pravic ter pravic narave in živali  
 
3. „Priporočamo, da se s spremembo Direktive 98/58/ES o zaščiti rejnih živali zaščitita dobro počutje 
živali in trajnostno kmetijstvo. Opredeliti je treba podrobnejša minimalna merila, ki morajo biti 
specifična, merljiva in časovno določena. Minimalna merila morajo biti določena tako, da vodijo k 
višjim standardom dobrega počutja živali in hkrati omogočajo prehod k podnebni in okoljski 
trajnostnosti ter ekološkemu kmetovanju.“ 
 
Kot državljani menimo, da je pomembno imeti trdnejše minimalne standarde v zvezi z živinorejo, ki 
morajo biti usklajeni znotraj EU. Zavedamo se, da bi lahko prehod povzročil težave v nekaterih 
kmetijskih sektorjih, ki prejemajo subvencije, in tistih, ki šele prehajajo na ekološko in trajnostno 
kmetijstvo. Kljub temu menimo, da je izjemno pomembno zagotoviti, da se ta prehod zgodi. 
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4. „Priporočamo spodbujanje bolj okolju in podnebju prijaznega kmetijstva v Evropi in po svetu z 
obdavčitvijo vseh negativnih emisij, pesticidov in skrajne porabe vode ipd. na podlagi njihovih 
bremen za okolje. S carinami na vse kmetijske proizvode, ki se uvažajo v EU, je treba odpraviti 
konkurenčno prednost tretjih držav, ki nimajo enakih standardov kot EU. Za spodbujanje živalim 
prijaznega kmetijstva priporočamo, da se obdavčijo emisije, ki jih povzroča prevoz živali na velike 
razdalje.“ 
 
Menimo, da je mogoče z vzpostavitvijo takega sistema podpreti prehod na podnebju in okolju prijazno 
kmetijstvo. 
 
5. „V sedanjih razmerah številnih lažnih novic priporočamo, naj se spodbuja bolj neodvisno, 
objektivno in uravnoteženo medijsko poročanje, tako da se na ravni EU: 1. pripravi direktiva o 
minimalnih standardih neodvisnosti medijev; 2. spodbuja razvoj medijskih veščin pri vseh 
državljanih.“ 
 
EU mora pripraviti direktivo za zagotavljanje neodvisnosti medijev in svobode govora. 
 
6. „Priporočamo, da se preneha subvencionirati industrijska kmetijska proizvodnja, če to ne vodi k 
prehodu na podnebno in okoljsko trajnostno ter ekološko kmetijstvo. Priporočamo, naj se 
subvencije namesto tega preusmerijo v podporo trajnostnega prehoda.“ 
 
Namesto da se subvencionira industrijsko kmetovanje, bi morali subvencije preusmeriti v kmetije, ki 
so v prehodu, da bodo lahko zadostile novim minimalnim standardom dobrega počutja živali. 
 
Podpodročje 1.4: Pravica do zasebnosti  
 
7. „Priporočamo, da se za subjekte, ki obdelujejo osebne podatke, uvede dovoljenje na ravni EU. Ti 
subjekti naj bodo tudi predmet neodvisne letne zunanje revizije glede varstva podatkov. Za kršitve 
v zvezi z varstvom podatkov naj bodo kaznovani sorazmerno s svojim letnim prometom, in sicer 
strožje, kot je predvideno v sedanji uredbi. V primeru dveh zaporednih kršitev oziroma ene hude 
kršitve naj se jim dovoljenje odvzame.“ 
  
Vse to priporočamo, ker veljavna ureditev (splošna uredba o varstvu podatkov) ne zadostuje in je treba 
subjekte bolje nadzirati in kaznovati, da se preprečijo kršitve varstva podatkov in pravice do 
zasebnosti. 
 
8. „Priporočamo, da se okrepi pristojnost EU na področju: (1) izobraževanja o varstvu podatkov, (2) 
ozaveščanja o varstvu podatkov in (3) varstva podatkov mladoletnih oseb. Priporočamo, da se v 
splošni uredbi o varstvu podatkov zagotovijo jasnejša in strožja pravila o obdelavi podatkov 
mladoletnih oseb, vključno s pravili o privolitvi, preverjanju starosti in nadzoru s strani zakonitih 
skrbnikov. Priporočamo tudi, da se v splošno uredbo o varstvu podatkov vključi posebna kategorija 
občutljivih podatkov mladoletnih oseb (npr. kazenska evidenca, zdravstveni podatke, golota), da 
bodo mladoletne osebe zaščitene pred vsemi oblikami zlorab in diskriminacije.“  
 
To priporočilo je potrebno, ker so mladoletne osebe posebno ranljive na področju varstva podatkov 
in kršitev zasebnosti, splošna populacija, zlasti mladoletne osebe, učitelji in zakoniti skrbniki, pa še 
niso dovolj ozaveščeni o varstvu podatkov. Vsi se morajo šele naučiti uporabljati s podatki povezane 
storitve na spletu in zunaj njega ter varovati pravice otrok do zasebnosti. Poleg tega zakoniti skrbniki 
pogosto privolijo v obdelavo podatkov otrok, ne da bi se povsem zavedali možnih posledic in se poučili 
o njih, otroci pa lahko predložijo tudi lažno privolitev staršev. Nenazadnje je to priporočilo potrebno, 
ker še ni prave vseevropske kampanje ozaveščanja o varstvu podatkov, ki bi bila izrecno namenjena 
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mladoletnim osebam, zakonitim skrbnikom in učiteljem, čeprav bi bila izjemno pomembna.  
 
9. „Priporočamo uvedbo standardiziranih politik zasebnosti ter lahko razumljivih, natančnih in do 
uporabnika prijaznih obrazcev za privolitev, v katerih bo jasno navedeno, katera obdelava podatkov 
je nujna in katera neobvezna. Priporočamo, naj bo preklic privolitve preprost, hiter in trajen. 
Subjektom naj se prepove, da bi svoje storitve omejili bolj, kot je nujno potrebno, kadar ni podana 
privolitev za neobvezno obdelavo podatkov.“  
 
To priporočamo, ker veljavna pravila EU niso dovolj natančna, preklic soglasja je zamuden, zgolj 
začasen in zapleten ter ker subjekti nimajo interesa, da bi svoje storitve ponujali državljanom, ki 
uveljavljajo svojo pravico do varstva podatkov. 
 

Tematsko področje 2 – Zaščita demokracije in pravne države  

 
Podpodročje 2.1: Zaščita pravne države  
 
10. „Priporočamo, da se uredba o pogojevanju s pravno državo (Uredba 2020/2092, sprejeta 16. 
decembra 2020) spremeni tako, da se bo uporabljala za vse kršitve načel pravne države, ne le za 
tiste, ki vplivajo na proračun EU.“ 
  
Uredba o pogojevanju s pravno državo omogoča začasno ustavitev plačil sredstev EU državam 
članicam, ki kršijo načela pravne države, a je trenutno oblikovana tako, da se uporablja samo za 
kršitve, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na proračun EU. Poleg tega sedanje besedilo uredbe ščiti 
proračun in institucije EU namesto državljanov zadevnih držav članic. Zato priporočamo, da se 
veljavno besedilo uredbe spremeni tako, da bo zajemala vse kršitve načel pravne države.  
 
11. „Priporočamo, da EU po objavi letnega poročila o stanju pravne države (mehanizem Komisije za 
spremljanje spoštovanja načel pravne države v državah članicah) organizira letne konference o 
pravni državi. Države članice bi morale imeti obveznost, da na te konference pošljejo družbeno 
raznolike nacionalne delegacije, sestavljene iz državljanov in javnih uslužbencev.“  
 
Ta konferenca bi spodbudila dialog med državljani EU o vprašanjih pravne države ter dialog med 
državljani in strokovnjaki, ki pripravljajo letna poročila o stanju pravne države. Menimo, da lahko 
udeleženci dobre prakse in zamisli v duhu medsebojnega spoštovanja in izmenjave prenesejo v svojo 
domačo državo. Poleg tega bi konferenca omogočila ozaveščenost in razumevanje načel pravne 
države ter ugotovitev in postopkov, na katerih temelji letno poročilo o stanju pravne države. Pritegnila 
bi tudi pozornost medijev, državljanom pa omogočila, da bi delili svoje izkušnje in jih primerjali z 
ugotovitvami v poročilu.  
 
Podpodročje 2.2: Zaščita in krepitev demokracije – podpodročje 2.4: Mediji in dezinformacije  
 
12. „Priporočamo, da EU v sektorju medijev strožje uveljavlja svoja pravila konkurence in zagotovi, 
da bo pluralnost medijev zaščitena v vseh državah članicah. EU bi morala preprečiti velike medijske 
monopole in politična imenovanja v svete medijskih hiš. Priporočamo tudi, naj se v prihodnji akt EU 
o svobodi medijev vključijo pravila, ki bodo politikom prepovedovala, da bi imeli v lasti medijske 
hiše ali da bi močno vplivali na njihovo vsebino.“  
 
To priporočamo, ker izvrševanje pravil konkurence EU spodbuja pluralno medijsko okolje, v katerem 
imajo državljani izbiro. Ker Komisija ravno pripravlja zakonodajo (akt o svobodi medijev) za celovitost 
medijskega trga EU, bi morala odražati tudi prepoved lastništva ali vpliva politikov na medijske hiše. 
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Podpodročje 2.3: Varnost 
 
13. „Priporočamo, naj imajo institucije EU z vsemi orodji, ki so jim na voljo, tudi nacionalni centri za 
kibernetsko varnost in Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), pomembnejšo vlogo 
pri varovanju državljanov, organizacij in institucij pred novimi grožnjami, ki izhajajo iz kršitev 
kibernetske varnosti in uporabe umetne inteligence za namene kaznivih dejanj. Priporočamo tudi, 
da se smernice Evropske unije in njenih agencij pravilno izvajajo in razširjajo v vseh državah 
članicah.“  
 
To priporočamo, ker se državljani počutijo nemočne in se ne zavedajo, kaj vse dela Evropska unija na 
področju boja proti tem grožnjam, ker te grožnje resno ogrožajo nacionalno in evropsko varnost ter 
ker bi morala Evropa poskrbeti za resnične inovacije na tem področju. 
 
14. „Priporočamo, da Evropska unija v odnosih s tretjimi državami najprej okrepi skupne 
demokratične vrednote na svojih mejah. Šele ko bo to dosegla, bo lahko z diplomacijo in dialogom 
postala ambasadorka evropskega demokratičnega modela v državah, ki so ga pripravljene izvajati.“ 
 
To priporočamo, ker moramo zadeve najprej urediti pri sebi, preden se usmerimo navzven. Evropa 
lahko podpre in bi morala podpreti države članice pri krepitvi njihovih demokracij. Poleg tega z 
dajanjem dobrega zgleda in podporo prizadevanjem tretjih držav za demokracijo zaščitimo tudi sebe. 
 
 

Tematsko področje 3 – Reforma EU  
 
Podpodročje 3.1: Institucionalna reforma  
 
15. „Predlagamo spremembo imen institucij EU, da bi pojasnili njihove funkcije. Svet Evropske unije 
bi se na primer lahko preimenoval v Senat Evropske unije. Evropska komisija bi se lahko 
preimenovala v Izvršno komisijo Evropske unije“.  
 
To predlagamo zato, ker imajo državljani trenutno težave z razumevanjem vloge in funkcije 
posameznih institucij Evropske unije. Imena institucij namreč ne odražajo njihove funkcije. Od 
državljanov ni mogoče pričakovati, da bodo razlikovali med Svetom Evropske unije, Evropskim svetom 
in Svetom Evrope. Prekrivanja je treba preprečiti.  
 
16. „Priporočamo sprejetje zakonodaje o volitvah v Evropski parlament, na podlagi katere se bodo 
uskladili volilni pogoji (starost volivcev, datum volitev ter zahteve glede volilnih enot, kandidatov, 
političnih strank in njihovega financiranja). Evropski državljani bi morali imeti pravico, da volijo 
različne stranke na ravni Evropske unije, ki jih sestavljajo kandidati iz več držav članic. V zadostnem 
prehodnem obdobju bi državljani še vedno lahko volili tako nacionalne kot nadnacionalne stranke.“  
 
To priporočamo zato, ker mora Evropska unija ustvariti občutek enotnosti, kar bi bilo mogoče doseči 
z resnično enotnimi volitvami v Evropski parlament. Skupne volitve bi zagotovile, da poslanci 
Evropskega parlamenta res prevzamejo odgovornost, volilna kampanja pa bi se osredotočila na 
skupne evropske teme.  
 
Podpodročje 3.2: Odločanje  
 
17. „Priporočamo vzpostavitev spletne platforme, prek katere bodo lahko državljani poiskali in 
zahtevali preverjene informacije. Platforma bi morala biti jasno povezana z institucijami EU, 
strukturirana v skladu s posameznimi temami in enostavno dostopna (npr. s telefonsko linijo). 
Državljani bi morali imeti možnost, da ključna vprašanja zastavijo strokovnjakom (npr. akademikom 
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in novinarjem) ter prejmejo konkretne odgovore, podkrepljene z viri.“ 
 
Prosti dostop do informacij o dejstvih je za našo družbo izredno pomemben, saj je treba zagotoviti, da 
so državljani dobro obveščeni ter zaščiteni pred lažnimi novicami in dezinformacijami. Potrebujemo 
verodostojen in neodvisen vir informacij, na katerega ne bodo vplivali politični, gospodarski in 
nacionalni interesi. Platforma lahko poleg tega vzpostavi povezavo (neposreden odnos) med 
državljani in EU. 
 
18. „Priporočamo, da se v izrednih primerih v zvezi z zadevami, ki so zelo pomembne za vse evropske 
državljane, razpiše vseevropski referendum. Referendum bi moral biti pravno zavezujoč, razpisati 
pa bi ga moral Evropski parlament.“  
 
Državljani EU bi morali imeti več neposrednega vpliva na pomembne odločitve o vseevropskih 
zadevah. Referendumi bi sicer morali potekati le v izrednih okoliščinah, saj so stroški zanje preveliki, 
da bi se razpisovali redno. Zavedamo se, da bi lahko to priporočilo zahtevalo spremembo evropskih 
pogodb in prilagoditev nacionalnih ustav. 
 
19. „Priporočamo vzpostavitev večnamenske digitalne platforme, prek katere se bodo lahko 
državljani udeleževali spletnih volitev in anket. Državljani bi morali imeti možnost, da utemeljijo 
oddajo svojega glasu o pomembnih vprašanjih in zakonodajnih predlogih Evropskih institucij. 
Platforma bi morala biti varna, široko dostopna in zelo prepoznavna med vsemi državljani.“ 
 
Namen te platforme bi bil povečati vključevanje v evropsko politiko in državljanom olajšati dostop do 
postopkov posvetovanja in glasovanja. Obstoječa orodja in postopki niso dovolj prepoznavni, zato 
potrebujemo novo celostno orodje za omenjene različne funkcije. Večja udeležba zagotavlja boljše 
odločitve, več zaupanja med evropskimi državljani in boljše delovanje Evropske unije na splošno. 
 
20. „Priporočamo, da se glasovalni sistemi v institucijah EU ponovno proučijo s poudarkom na 
vprašanju soglasnega glasovanja. Glasovalno „težo“ bi bilo treba izračunati pošteno, da bi zaščitili 
interese majhnih držav.“  
 
Soglasno glasovanje je velik izziv za odločanje v EU. Zaradi velikega števila držav članic je soglasje zelo 
težko doseči. V okviru reševanja vprašanja soglasnosti bi bilo treba po potrebi spremeniti evropske 
pogodbe. 
 
Podpodročje 3.3: Tesnejše povezovanje  
 
21. „EU priporočamo, da izvaja javne naložbe v ustvarjanje ustreznih delovnih mest ter izboljšanje 
in uskladitev kakovosti življenja po vsej EU, med državami članicami in znotraj posameznih držav 
članic (na regionalni ravni). Pri izvajanju javnih naložb je treba zagotoviti nadzor, preglednost in 
učinkovito komuniciranje z državljani ter jim omogočiti, da spremljajo celoten naložbeni postopek. 
Področja naložb v kakovost življenja vključujejo izobraževanje, zdravstvo, stanovanja, fizično 
infrastrukturo ter oskrbo starejših oseb in invalidov, ob upoštevanju potreb posameznih držav 
članic. Cilj dodatnih naložb bi moral biti vzpostaviti ustrezno ravnovesje med primernim poklicnim 
in zasebnim življenjem, da bi omogočili zdrav način življenja.“  
 
To priporočamo zato, ker se bo z uskladitvijo ravni kakovosti življenja v EU izboljšal gospodarski 
napredek po vsej EU, kar bo prispevalo k njeni enotnosti. To je temeljni kazalnik nadaljnjega 
povezovanja EU. Nekateri od teh mehanizmov so sicer že vzpostavljeni, vendar menimo, da bi jih bilo 
mogoče dodatno izboljšati. 
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22. „Priporočamo vzpostavitev skupne podlage za vse države članice, ki bo temeljila na vrsti 
gospodarskih kazalnikov in kazalnikov kakovosti življenja ter vsem zagotavljala enake možnosti in 
enako raven za doseganje skupne gospodarske strukture. Pomembno je, da se skupna podlaga 
vzpostavi na osnovi jasnega in realističnega časovnega načrta, ki bi ga institucije določile po 
priporočilih strokovnjakov. S strokovnjaki bi se bilo treba posvetovati tudi glede tega, kakšna bi 
morala biti skupna gospodarska struktura. Pomembno je tudi, da se kazalniki, na katerih temelji 
skupna podlaga, dodatno opredelijo s pomočjo strokovnjakov.“ 
 
To priporočamo zato, ker pravična Evropa pomeni enotnejšo Evropo. Da bi zagotovili pravičnost, 
moramo vsem v EU zagotoviti enake možnosti in skupno podlago. Skupno gospodarsko strukturo je 
mogoče vzpostaviti le, če se najprej vzpostavi skupna podlaga. 
 
23. „Priporočamo obdavčitev velikih korporacij in njihovih dohodkov, da bi prispevali k javnim 
naložbam, ter vlaganje prihodkov od davkov v izobraževanje in razvoj vseh držav (raziskave in 
razvoj, štipendije v okviru programa Erasmus itd.). Osredotočiti se je treba tudi na odpravo davčnih 
oaz v EU.“  
 
To priporočamo zato, ker bo ta ukrep pripomogel k preprečevanju davčnih utaj in ustvarjanja davčnih 
oaz ter prispeval k skladnosti zakonodaje. 
 
 

Tematsko področje 4 – Oblikovanje evropske identitete  
 
Podpodročje 4.1: Izobraževanje o demokraciji  
 
24. „Priporočamo, da se izobraževanje o demokraciji v Evropski uniji izboljša in doseže minimalno 
raven znanja v vseh državah članicah. To izobraževanje bi moralo med drugim vključevati 
informacije o demokratičnih procesih in splošne informacije o EU, ki bi jih bilo treba zagotavljati v 
vseh državah članicah EU. Izobraževanje bi bilo treba dodatno obogatiti z vrsto različnih konceptov 
učenja o demokratičnem procesu, ki bi morali biti zanimivi in starosti primerni.“  
 
To priporočilo in razlogi, ki ga utemeljujejo, so pomembni zato, ker bi upoštevanje tega priporočila 
prispevalo k bolj uravnovešenemu in demokratičnemu življenju v Evropski uniji. Razlogi, ki 
utemeljujejo priporočilo, so naslednji: mladi bi bili bolje podučeni o demokratičnih procesih; to 
izobraževanje bi lahko omejilo populizem in dezinformacije v javnih razpravah ter diskriminacijo; 
državljani bi se izobraževali in bili vključeni v demokratične procese, ki presegajo zgolj njihovo volilno 
dolžnost. 
 
25. „Priporočamo, da se že obstoječe in šele nastajajoče prevajalske tehnologije, kot je umetna 
inteligenca, nadalje razvijejo, izboljšajo in postanejo dostopnejše, da bi zmanjšali jezikovne ovire 
ter okrepili skupno identiteto in demokracijo v Evropski uniji.“  
 
To priporočilo in razlogi, ki ga utemeljujejo, so pomembni zato, ker bi upoštevanje tega priporočila 
pripomoglo k oblikovanju skupne evropske identitete z izboljšanjem komuniciranja med državljani 
vseh držav članic. 
 
26. „Priporočamo, da se državljanom prek mobilne aplikacije zagotovi enostaven dostop do 
preverljivih informacij v razumljivem jeziku, da bi izboljšali preglednost, javna posvetovanja in 
demokracijo. Prek te aplikacije bi se lahko razširjale informacije o zakonodaji, razpravah v EU, 
spremembah evropskih pogodb itd.“  
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To priporočilo in razlogi, ki ga utemeljujejo, so pomembni zato, ker bi upoštevanje tega priporočila 
olajšalo komuniciranje v smislu bolje utemeljenih posvetovanj med državljani posameznih držav članic 
prek aplikacije, ki bi lahko imela več različnih funkcij. Aplikacija bi lahko bila zasnovana tako, da bi 
služila vsem, vzbujala dodatno zanimanje in zagotavljala, da bodo tehnične informacije dostopnejše 
in zanimivejše. Aplikacijo bi bilo treba obravnavati kot dopolnilni vir informacij, ki jih uradno in 
neposredno potrdi EU, in bi bila namenjena izboljšanju zaupanja in preglednosti javnih posvetovanj 
ter zagotavljanju pomoči pri oblikovanju skupne evropske identitete.  
 
Podpodročje 4.2: Evropske vrednote in identiteta  
 
27. „EU priporočamo, da ustanovi poseben sklad za kratkoročno in dolgoročno spletno in nespletno 
interakcijo (v okviru programov izmenjav, skupin, srečanj) med državljani EU, da bi se okrepila 
evropska identiteta. Udeleženci bi morali biti reprezentativni za družbo EU in bi morali vključevati 
ciljne skupine na podlagi različnih meril: demografskih, socialno-ekonomskih in zaposlitvenih. 
Namen tega sklada je treba javno opredeliti, da bi okrepili evropsko identiteto, sklad pa redno 
ocenjevati.“  
 
To priporočamo zato, ker tovrstna interakcija državljanom omogoča izmenjavo idej, daljše izmenjave 
pa jim omogočajo razumevanje kulturnih razlik in izmenjavo izkušenj, vključno s poslovnimi praksami. 
Sklad EU je treba ustanoviti zato, ker je pomembno, da se udeležba omogoči vsem, tudi tistim, ki 
običajno ne sodelujejo. 
 
28. „EU priporočamo, da hitro financira boj proti dezinformacijam ter podpre že obstoječe 
organizacije in pobude, kot so kodeks ravnanja glede dezinformacij, evropska opazovalnica 
digitalnih medijev in podobne pobude v državah članicah. Protiukrepi bi lahko zajemali preverjanje 
dejstev, ozaveščanje o dezinformacijah, zagotavljanje zlahka dostopnih statističnih podatkov, 
ustrezno sankcioniranje oseb, ki širijo dezinformacije, na podlagi pravnega okvira in odpravljanje 
virov dezinformacij.“  
 
To priporočilo je pomembno zato, ker napačne informacije in dezinformacije, ki prihajajo iz virov 
znotraj in zunaj EU, ustvarjajo konflikte med državljani EU, polarizirajo družbo, ogrožajo demokracijo 
in škodijo gospodarstvu. Zaradi zapletenosti te teme bodo potrebni precejšnji človeški viri in finančna 
sredstva. 
 
29. „Priporočamo, da (1) se poveča pogostost spletne in nespletne interakcije med EU in njenimi 
državljani (prek neposrednega posvetovanja z državljani o zadevah EU in vzpostavitvijo 
uporabnikom prijazne platforme za zagotovitev, da lahko vsi državljani komunicirajo z institucijami 
in uradniki EU) ter (2) da se pripravi listina ali kodeks ravnanja ali smernice za uradnike EU, da bi 
zagotovili, da bodo lahko državljani sodelovali pri postopku oblikovanja politik EU, izražali svoja 
mnenja in prejemali povratne informacije. Zagotoviti bi bilo treba različna komunikacijska sredstva, 
da bi lahko sodelovali vsi državljani.“  
 
To priporočamo zato, ker obstaja več sredstev za vzpostavitev stika z institucijami EU (spletne 
platforme, predstavniški organi), ki pa so slabo poznana, neučinkovita in nepregledna. Njihova 
dostopnost se med državami članicami močno razlikuje. Pogostejša in kakovostnejša interakcija bo 
prispevala k občutku državljanske pripadnosti EU. 
 
30. „Priporočamo, da se evropski identiteti in vrednotam (vladavini prava, demokraciji in 
solidarnosti) zagotovi posebno mesto v procesu vključevanja migrantov. Potencialni ukrepi bi lahko 
vključevali oblikovanje programov ali zagotavljanje podpore obstoječim (lokalnim) programom za 
spodbujanje socialne interakcije med migranti in državljani EU ali sodelovanje podjetij pri 
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programih, ki podpirajo vključevanje migrantov. Podobne programe bi bilo treba oblikovati tudi za 
ozaveščanje državljanov EU o vprašanjih, povezanih z migracijami.“  
 
To priporočilo je pomembno zato, ker lahko programi za socialno interakcijo migrante podprejo v 
njihovem novem življenju, drugim osebam pa omogočijo vpogled v dnevno življenje migrantov. Če 
migranti živijo v getih, jih ni mogoče vključiti v družbo zadevne države in družbo EU. Oblikovati je treba 
skupno politiko, saj lahko migranti po prihodu na ozemlje EU vstopijo v katero koli državo EU. Podpreti 
bi bilo treba lokalne pobude, saj bodo lokalni organi v primerjavi z nacionalnimi sredstvi porabili 
učinkoviteje. 
 
Podpodročje 4.3: Informacije o EU  
 
31. „EU priporočamo, da zagotovi več informacij in novic evropskim državljanom. Uporabiti bi 
morala vsa potrebna sredstva ter pri tem upoštevati svobodo in neodvisnost medijev. Medijskim 
hišam bi morala zagotoviti sredstva ter obsežne in zanesljive informacije o dejavnostih in politikah 
EU. EU bi morala zagotoviti, da bodo nacionalni in evropski mediji informacije objavljali 
enakomerno v vseh državah članicah ter da bodo države članice spodbujale javne radiotelevizije in 
javne tiskovne agencije k poročanju o evropskih zadevah.“ 
 
To priporočamo, ker na podlagi naših osebnih izkušenj in podatkov Eurobarometra večina evropskih 
državljanov informacije pridobiva iz tradicionalnih medijev (tisk, radio in televizija), vendar so 
informacije o EU v teh kanalih trenutno zelo omejene. Mediji, zlasti javni mediji, imajo javno funkcijo 
in poročanje o vprašanjih EU, ki vplivajo na evropsko prebivalstvo, je nujno in nepogrešljivo za 
izpolnjevanje te funkcije. Priporočamo, da so informacije o EU, ki se objavljajo v različnih državah 
članicah, enake, da se spodbudi povezovanje in preprečijo različne informacije o različnih vprašanjih 
v vsaki državi. Lažje in cenejše je uporabiti že obstoječe medijske kanale kot vzpostaviti nov kanal, izid 
pa je enak. Prednost že obstoječih kanalov je tudi, da jih državljani že poznajo. Državljani ne bi smeli 
biti primorani izbirati med različnimi kanali, da bi lahko dostopali do različnih (nacionalnih ali 
evropskih) vsebin. 
 
32. „EU priporočamo, da vzpostavi in oglašuje večjezične spletne forume in nespletna srečanja, kjer 
bodo lahko državljani začeli razprave s predstavniki EU, ne glede na temo in geografski obseg 
izpostavljenega vprašanja. Ti spletni forumi in nespletna srečanja bi morala imeti opredeljen kratek 
rok za prejem odgovorov na vprašanja. Vse informacije o teh možnostih bi morale biti zbrane na 
celovitem uradnem spletnem mestu z različnimi elementi, kot so razdelek s pogosto zastavljenimi 
vprašanji, možnost izmenjave zamisli, predlogov ali pomislekov z drugimi državljani in z 
mehanizmom za opredelitev tistih, ki prejmejo največ podpore. V vsakem primeru bi moral biti 
dostop do spletnega mesta enostaven in uporabljati bi bilo treba nebirokratski jezik.“ 
 
To priporočamo, ker se bo tako vzpostavil neposreden kanal med evropskimi državljani in evropskimi 
predstavniki za pogovore in sodelovanje, s čimer bi se državljanom zagotovila enostaven dostop do 
informacij o EU in boljša ozaveščenost o obstoječih informacijah. S tem bo EU postala preglednejša in 
bolj odprta, medtem ko bodo državljani lažje sporočili svoje težave in misli ter prejeli odgovore in 
politične rešitve, dobili pa bodo tudi možnost sodelovanja in izmenjave stališč in izkušenj z drugimi 
državljani. 
 
33. „Institucijam in predstavnikom EU priporočamo, naj uporabljajo dostopnejši jezik in se v 
sporočilih izogibajo uporabi birokratskih izrazov ter hkrati ohranijo kakovost in strokovnost podanih 
informacij. EU bi morala tudi prilagoditi informacije, ki jih zagotavlja državljanom, glede na različne 
komunikacijske kanale in značilnosti posameznih skupin občinstva (npr. časopisi, televizija, 
družbeni mediji). EU bi si morala še posebej prizadevati za prilagoditev komunikacije za digitalne 
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medije, da bi povečala svoje zmogljivosti ozaveščanja mladih.“ 
 
To priporočamo, ker bo EU z razumljivimi informacijami lahko dosegla več evropskih državljanov, ne 
pa samo tistih, ki se že udejstvujejo. S posebnimi novimi in sodobnimi orodji za posebne ciljne skupine 
bodo državljani bolje razumeli dejavnosti in politike EU, kar velja zlasti za mlade, ki jim EU ni blizu in z 
njo niso povezani.  

 
Tematsko področje 5 – Krepitev državljanske udeležbe 

 
Podpodročje 5.1: Državljanska udeležba  
 
34. „Priporočamo, naj bodo pri vseh postopkih odločanja EU navzoči domači neodvisni opazovalci. 
Ustanoviti bi bilo treba forum ali stalno telo predstavnikov državljanov za izvajanje funkcije prenosa 
ustreznih in pomembnih informacij vsem državljanom EU. Ti državljani bi sodelovali z vsemi drugimi 
evropskimi državljani po načelu povezovanja od zgoraj navzdol/od spodaj navzgor, s čimer bi se 
nadalje razvijal dialog med državljani in institucijami EU.“ 
 
Ker si državljani vsekakor zaslužijo biti obveščeni o vseh vprašanjih in je treba zagotoviti, da politiki 
državljanom ne morejo prikriti nekaterih vprašanj, za katere bi si želeli, da zanje ne bi vedeli. Tako bi 
premostili razkorak med državljani in izvoljenimi predstavniki z oblikovanjem novih priložnosti za 
zaupanje. 
 
35. „EU priporočamo, naj ponovno odpre razpravo o ustavi za Evropo, da bi oblikovali ustavo, na 
katero bi vplivali državljani EU. Državljanom bi se moralo v okviru oblikovanja te ustave omogočiti 
glasovanje. Pri oblikovanju ustave bi bilo treba dati prednost vključevanju človekovih pravic in 
demokratičnih vrednot, da bi preprečili nesoglasja z državami članicami. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati predhodna prizadevanja, ki sicer niso pripeljala do ustave.“  
 
Ker bi ustava zagotovila vključevanje mladih v politiko na ravni EU ter nevtralizirala naraščajoči 
nacionalizem. Ker bi zagotovila skupno opredelitev pojma demokracije v Evropi ter zagotovila, da se 
bo izvajala enako v vseh državah članicah. Ker ima EU skupne vrednote na področju demokracije in 
človekovih pravic. Ker bi se državljanom tako omogočila vključenost v postopek odločanja in večja 
pripadnost EU, saj bi sodelovali v postopku.  
 
36. „Politikom priporočamo, naj bolj odgovorno predstavljajo državljane, za predstavništvo katerih 
so bili izvoljeni. Zlasti mladi so odtujeni od politike, kadar pa so vanjo vključeni, jih ne jemljejo resno. 
Toda odtujenost je splošna težava in ljudje vseh starosti bi se morali vključevati več, kot se zdaj.“  
 
Ker je treba osvežiti opredelitev pojma demokracije. Spomniti se moramo, kaj je demokracija v resnici. 
Demokracija je zastopanje ljudstva (državljanov EU). Ker so mladi naveličani politikov, ki so jih 
razočarali, ter jih vidijo kot elito, ki se ne strinja z njimi. Zato bi bilo treba sodelovanje ljudi povečati na 
izvirne in zanimive načine. To vlogo bi lahko skozi vso življenjsko dobo in v vseh jezikih opravljali 
izobraževalni sistem, nato družbena omrežja in vse druge oblike medijev. 
 
Podpodročje 5.2: Državljanska udeležba  
 
37. „EU priporočamo, da se odločneje približa državljanom, in sicer z vključevanjem držav članic v 
spodbujanje državljanske udeležbe v EU. EU bi morala spodbujati uporabo mehanizmov za 
državljansko udeležbo z oblikovanjem tržnih in oglaševalskih kampanj. V tem procesu bi morale 
obvezno sodelovati nacionalne in lokalne oblasti. EU bi morala zagotoviti učinkovitost platforme za 
participativno demokracijo.“  
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To priporočamo, ker je treba obstoječo platformo okrepiti in povečati njeno učinkovitost: EU mora 
prejeti več povratnih informacij od državljanov in obratno. V EU se ne razpravlja dovolj, ne med 
državljani ne med vladami. Državljani ne oddajajo peticij, bodisi ker za ta postopek ne vedo bodisi ker 
ne verjamejo v uspešnost peticije. 
 
38. „EU priporočamo, da oblikuje in izvaja programe za šole o dejavnostih v EU na področju 
obstoječih mehanizmov za udeležbo. Te programe bi bilo treba vključiti v šolske učne načrte o 
evropskem državljanstvu in etiki z vsebino, primerno starosti. Zagotoviti je treba tudi programe za 
odrasle. Državljani bi morali imeti na voljo programe vseživljenjskega učenja za boljše poznavanje 
možnosti glede državljanske udeležbe EU.“  
 
To priporočamo, ker je pomembno za prihodnost naših otrok. Državljani bi radi izvedeli, kako lahko 
izrazijo svoje mnenje. Pomembno je, da poznajo prave mehanizme in kako jih je mogoče uporabiti, da 
bo njihovo mnenje v EU upoštevano. To je pomembno za enako vključenost vseh evropskih 
državljanov. Kot evropski državljani moramo vedeti, kako lahko svoje pravice uveljavimo. Kot evropski 
državljani imamo pravico do teh podatkov. 
 
Podpodročje 5.3: Državljanska udeležba  
 
39. „Evropski uniji priporočamo, da organizira državljanske skupščine. Močno priporočamo, da se 
vzpostavijo z zakonsko zavezujočim in obveznim zakonom ali uredbo. Državljanske skupščine bi 
morale potekati na vsakih 12–18 mesecev. Udeležba državljanov ne bi smela biti obvezna, bi pa se 
morala spodbujati ter organizirati na podlagi omejenih pooblastil. Udeležence je treba izbrati 
naključno po merilu reprezentativnosti, pri čemer ne smejo predstavljati nobene organizacije in ne 
smejo biti povabljeni k sodelovanju zaradi poklicne vloge, ko so člani skupščine. Po potrebi bo 
zagotovljena podpora strokovnjakov, da bodo imeli člani skupščine dovolj informacij za razmislek. 
Odločanje bo v rokah državljanov. EU mora zagotoviti, da bodo politiki zavezani odločitvam, ki jih 
državljani sprejmejo v državljanski skupščini. Če se predlogi državljanov prezrejo ali izrecno 
zavrnejo, morajo institucije EU prevzeti odgovornost in tako odločitev utemeljiti.“ 
 
Uvedbo državljanskih skupščin priporočamo, ker želimo, da bi bili državljani bolj povezani z 
institucijami EU in da bi neposredno prispevali k odločanju skupaj s politiki, s čimer bi se povečal 
občutek pripadnosti in neposredne učinkovitosti. Poleg tega želimo, da bodo politične stranke in 
njihovi volilni programi res odgovorne do državljanov. 
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Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

A. Pregled tretjega zasedanja  

· Dobrodošlica in dnevni red
· Zamisli s platforme

· Obrazložitev ciljev in procesa

Preoblikovanje smernic v 
priporočila

· Delo za ključna sporočila 
plenarne seje

· Državljani preberejo in razvrstijo 
smernice

· Za vprašanja so jim na voljo 
strokovnjaki in preverjevalci 

dejstev

Povratne informacije iz drugih 
skupin in dokončno oblikovanje 

priporočil

· Priporočila za glasovanje
· Sklepna beseda

· Oblikovanje ključnih sporočil

Državljani začnejo preoblikovati 
smernice v priporočila

PLENARNA SEJA

ODPRTI FORUM

SEJE PODSKUPIN

− Ponovno povezovanje in priprava
− Razvrstitev smernic po pomembnosti
− Preoblikovanje smernic v priporočila

− Preoblikovanje smernic v priporočila
− Dokončno oblikovanje priporočil

− Ključna sporočila za plenarno sejo
− Priporočila za glasovanje

TRETJE ZASEDANJE

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN
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B. Shema za pripravo priporočil

1. KORAK: SMERNICE

2. KORAK: ZDRUŽEVANJE

3. KORAK: RAZVRSTITEV PO POMEMBNOSTI

4. KORAK: 
PRIPOROČILA
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C. Natančen postopek za pripravo priporočil 

Plenarna seja 1 

Cilj: ponovno povezovanje foruma in priprave na tretje zasedanje 

Dobrodošlica – beseda državljanom – posodobitev platforme – dnevni red za konec tedna – 
predstavitev načina dela na zasedanju 

Odprti forum 1 

Cilj: Razvrstitev smernic po pomembnosti 

Predstavitev smernic in neformalna razprava v sejnih sobah (brez tolmačenja); označitev smernic z 
nalepkami glede na pomembnost. Vsak udeleženec je dobil petdeset nalepk (deset zelenih za 
tematsko področje 1, deset rdečih za področje 2, deset modrih za področje 3, deset rumenih za 
področje 4 in deset vijoličastih za tematsko področje 5) in označil največ deset zanj najpomembnejših 
smernic za posamezno področje. Vsak državljan je dobil tudi pet črnih nalepk, s katerimi je označil 
najpomembnejše smernice, ki jih je pripravila njegova podskupina.  

Področje 1
Jamstvo pravic 

in 
nediskriminacije

Podpodročje 
1.1

Nediskriminacija

 

Področje 2
Zaščita 

demokracije in 
pravne države

Podpodročje 
2.2

Zaščita in krepitev 
demokracije

 

Področje 3
Reforma EU

Podpodročje 
3.1

Institucionalna 
reforma

 

Področje 4
Oblikovanje 

evropske 
identitete

Podpodročje 
4.3

Informacije o EU

 

Področje 5
Krepitev 

državljanske 
udeležbe

Podpodročje 
5.1

Državljanska
udeležba

 

1.1.1.1
Enotna pravila je treba uporabljati enako v 

vseh državah EU, kar mora Unija spremljati. 

Več zaščite potrebujejo ravno ranljive 
osebe.

001

 

2.3.4.1
EU bi se morala bolj odločno zavzemati, da 
svoj model demokracije in svoje vrednote 
razširi izven svojih meja, a ne z orožjem, 

temveč z diplomacijo, izmenjavo najboljših 
praks na mednarodni ravni in ozaveščanjem.

044

 

3.1.1.2
Pri merilih za pristop k EU bi bilo treba dati 
prednost vrednotam in demokraciji (in ne 

nujno gospodarskemu razvoju).

054

 

4.2.4.1
Izboljšati je treba pobiranje davkov pri velikih 

multinacionalnih podjetjih. Obravnavati je 
treba problem davčnih oaz.

095

 

5.2.3.1
Vključiti je treba občine ter lokalne in 

regionalne organe, da bodo mobilizirali 
državljane ter jih spodbujali k sodelovanju v 
mehanizmih odločanja EU. Posebej je treba 

pritegniti šole in mlade in pri tem ne pozabiti 
odraslih.

116
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Delo v podskupinah 1 

Cilj: Začetek preoblikovanja smernic v priporočila 

Sobota, 11. december 2021 

Delo v podskupinah 2 

Cilj 1: Preoblikovanje smernic v priporočila 

Način dela je bil enak kot pri prvem delu v podskupinah. 

Cilj 2: Izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z istega tematskega področja 

Cilj 3: Izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z različnih tematskih področij 

Način dela je ostal enak. 

Cilj 4: Končno oblikovanje priporočil 

V zadnji fazi naj bi vključili povratne informacije drugih podskupin in preverjena dejstva. Podskupine 
so končale svoja priporočila. 

Nedelja, 12. december 2021 

Odprti forum 2 

Cilj: Priprava glavnih sporočil za plenarno zasedanje konference 

Skupina 20 predstavnikov foruma na plenarnem zasedanju konference je tudi med zasedanji 
pripravljala glavna sporočila. Pogovarjali so se z udeleženci in opredeljevali glavne ideje, da bi lahko 
na preprost način posredovali ugotovitve foruma. Najpomembnejša sporočila bi morala odražati 
priporočila in njihove utemeljitve. 

Plenarna seja 2 

Cilj: Glasovanje o priporočilih 

Navodila za udeležence 

 

1. Pritisnite gumb na tabličnem 

računalniku. 

 

2. Skenirajte kodo QR, da 

dobite povezavo na obrazec s 

priporočili za tematsko 

področje. 

 

3. Preverite osebno 

identifikacijsko številko (PIN), 

ki je za tablico. 
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PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Številko PIN vnesite v obrazec. 

 

 

5. Za vsako priporočilo 

tematskih področij glasujete 

z znakom za palec navzgor ali 

navzdol. Nato rezultat 

oddate. 

 
 
 
 
 
 
6. Sprejmejo se priporočila, ki 
so med vsemi oddanimi glasovi 
prejela najmanj 70 % glasov 
„za“ s palcem navzgor. 
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Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev je usklajeval tako imenovani strokovni in 
informacijski center KICK, v katerega so bili vključeni člani skupnega sekretariata, posvetovalna 
skupina in postdoktorski študenti Evropskega univerzitetnega inštituta. Če so udeleženci, povezovalci, 
opazovalci ali gostujoči strokovnjaki potrebovali pojasnila, so to sporočili centru KICK, ki je vprašanja 
posredoval ustreznemu strokovnjaku oziroma preverjevalcu dejstev. 

Po posvetovanju v podskupinah je pri preverjanju dejstev v živo in prek spleta sodelovalo več 
strokovnjakov. Poleg tega so bili dosegljivi tudi strokovnjaki treh institucij in so odgovarjali na 
vprašanja o dejstvih s svojega strokovnega področja, zlasti o veljavnih predpisih ali drugih političnih 
instrumentih.  

Strokovnjaki in preverjevalci dejstev so morali odgovarjati hitro in posredovati čim jasnejše odgovore, 
ki jih je najprej odobril KICK, nato pa jih je povezovalec posredoval udeležencem. 

Seznam strokovnjakov, ki so sodelovali v živo in prek spleta 

Strokovnjaki za tematsko področje 1 – Jamstvo pravic in nediskriminacije 

 

• Costanza Hermanin, glavna sodelavka za politiko na Evropskem univerzitetnem inštitutu v 

Firencah 

• Hielke Hijmans, predsednik senata za reševanje sporov in član izvršnega odbora belgijskega 

organa za varstvo podatkov  

 

Strokovnjaki za tematsko področje 2 – Zaščita demokracije in pravne države 

 

• Carlos Closa Montero, profesor, Šola Evropskega univerzitetnega inštituta za nadnacionalno 

upravljanje/IPP-CSIC, Španija 

• Paul Blokker, izredni profesor za sociologijo, Univerza v Bologni 
• Raphael Bossong, Nemški inštitut za mednarodne in varnostne zadeve 

• Elda Brogi, profesorica pri Centru Evropskega univerzitetnega inštituta za medijsko politiko in 

svobodo medijev ter članica izvršnega odbora evropske opazovalnice digitalnih medijev 

 

Strokovnjaki za tematsko področje 3 – Reforma EU 

 

• Katrin Auel, vodja raziskovalne skupine za evropsko upravljanje, javne finance in trge dela pri 

Inštitutu za napredne študije na Dunaju 

• Corinna Stratulat, Evropski politični center, vodja programa za evropsko politiko in inštitucije 

ter višja politična analitičarka 

• Ariadna Ripoll Servent, profesorica za politiko Evropske unije na Salzburškem centru za študije 

Evropske unije (SCEUS) in na oddelku za politologijo in sociologijo Univerze v Salzburgu 

• Diane Fromage, samostojna sodelavka Marie Sklodowska-Curie na Pravni fakulteti Inštituta za 

politične študije Science Po v Parizu  

• Kalypso Nicolaïdis, profesorica na Šoli za nadnacionalno upravljanje in profesorica 

mednarodnih odnosov na Univerzi v Oxfordu 

• Ulrike Liebert, katedra Jeana Monneta za evropske študije, Univerza v Bremnu 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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Strokovnjaki za tematsko področje 4 – Oblikovanje evropske identitete 

 

• Hans-Jörg Trenz, profesor za sociologijo kulture in komuniciranja na Scuola Normale Superiore 

v Pisi in Firencah, Italija 

• Antoine Godbert, nekdanji vodja agencije Erasmus v Bordeauxu in član programa Cercle 

Erasmus 

 

Strokovnjaki za tematsko področje 5 – Krepitev državljanske udeležbe 

 

• Alberto Alemanno, profesor prava in politike Evropske unije na poslovni šoli HEC v Parizu 

• Dominik Hierlemann, fundacija Bertelsmann  

 

 

Priloga III: Druga priporočila, ki jih je obravnaval forum, a niso bila sprejeta 

Tematsko področje 1 – Jamstvo pravic in nediskriminacije  
 

Podpodročje 1.1: Nediskriminacija – podpodročje 1.2: Enakost spolov  
 
„EU priporočamo, naj v oblikovanje politik v zvezi s ključnimi vidiki državnih institucij (npr. policije 
in nevladnih organizacij) dejavno vključuje manjšine. EU priporočamo, da ustanovi svetovalni 
odbor, ki naj ga neposredno izvolijo manjšine. Sestavljati bi ga morali predvsem predstavniki 
manjšin, sodelovale pa bi tudi nevladne organizacije. Odbor bi moral imeti dejavno vlogo pri 
usposabljanju javnih uslužbencev za izpolnjevanje potreb manjšin. Moral bi imeti pravico veta v 
zvezi z vprašanji manjšin.“ 
 
To priporočamo, ker se mnenja manjšin ne upoštevajo dovolj. Govoriti bi morale v svojem imenu, na 
podlagi lastne odločitve in na strokovni ravni, zaradi česar smo združili zastopanost z glasovanjem in 
strokovno znanje. 
 
Tematsko področje 2 – Zaščita demokracije in pravne države  
 
Podpodročje 2.2: Zaščita in krepitev demokracije – podpodročje 2.4: Mediji in dezinformacije  
 
„Priporočamo ustanovitev agencije za spremljanje avdiovizualnih, tiskanih in digitalnih medijev na 
evropski ravni. Spremljati bi morala, ali so nacionalne medijske hiše pri pripravi vsebine 
nepristranske in objektivne. Agencija bi morala za preprečevanje dezinformacij zagotoviti sistem 
točkovanja za ocenjevanje zanesljivosti nacionalnih medijskih hiš. Sistem točkovanja bi moral biti 
enostavno razumljiv za državljane.“  
 
To priporočamo, ker je potrebna ocena medijev in njihove zanesljivosti, vendar tudi medijske 
raznolikosti v državah EU. Agencija EU bi bila pri tem najbolj objektivna. Poleg tega bi sistem 
točkovanja omogočal državljanom sprejemanje ozaveščenih odločitev ter spodbujal medijske hiše k 
zagotavljanju zanesljivih novic. Če se izkaže, da sistem točkovanja ne bi zadostoval za zagotavljanje 
zanesljivosti medijskih hiš, bi morala agencija pridobiti pristojnost za nalaganje kazni. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Tematsko področje 5 – Krepitev državljanske udeležbe 
 
Podpodročje 5.1: Državljanska udeležba  
 
„Priporočamo, da se ustanovi predstavniški državljanski organ za pomenljive razprave o odločanju 
in zagotavljanje informacij zanj, kadar koli se na ravni EU odloča o vprašanju, ki je zelo pomembno 
za evropske državljane (glede na odločitev državljanov, morda na podlagi ankete). Ta organ bi 
sestavljala raznolika skupina približno 100 državljanov iz vseh držav EU z enako zastopanostjo vseh 
držav. Delovati bi moral v skladu z načelom rotacije, po katerem se člani po določenem obdobju 
zamenjajo.“  
 
Ker je treba preprečiti težave, kot je korupcija, ki se lahko pojavi v stalnem predstavniškem organu, in 
ker je nujno, da so v takem organu enako zastopane vse države, da se prepreči nepravičen odločevalski 
vpliv. Ker s takim delovanjem ne bi moglo priti do izzivov, povezanih z nenehnim zbiranjem ali uporabo 
tehnologije na daljavo. 
 
 
 
 

Priloga IV: Zbrane smernice3 

Tematsko področje 1 – Jamstvo pravic in nediskriminacije 

Podpodročje 1.1: Nediskriminacija 

1. 1.1.1.1. Smernica: Enotna pravila je treba uporabljati enako v vseh državah EU, kar mora Unija 
spremljati. Več zaščite potrebujejo ravno ranljive osebe. 

 
2. 1.1.1.2. Smernica: Manjšine morajo biti bolj vključene in bolje zastopane. Sodelovati morajo pri pripravi 

zakonov, družba pa jim mora pozorneje prisluhniti.  
1.1.1.3. Smernica: Manjšine bi morale imeti v institucijah EU trdno zastopstvo, ki ga izberejo same. 
1.1.2.4. Smernica: Potrebne so boljše strukture, ki bodo omogočale dejavno sodelovanje manjšin. 
2.3.2.3. Smernica: EU bi morala izboljšati vključevanje in raznolikost ter poskrbeti za večjo 
prepoznavnost in prodornejši glas pripadnikov manjšin, saj niso dovolj zastopani v javnih in zasebnih 
institucijah ter na dogodkih na nacionalni in evropski ravni. Javne in zasebne organizacije so danes še 
vedno preveč homogene ter premalo raznolike in vključujoče.  
 

3. 1.1.1.4. Smernica: V šolah je treba manjšine predstavljati realno, odgovarjati na strahove, posredovati 
informacije, podprte z dejstvi, in z manjšinami navezovati dialog. To velja tudi za delovna mesta, kar 
mora podpirati zakon.  
2.3.2.2. Smernica: EU bi morala nacionalne vlade spodbuditi k uvedbi vzgojnih programov proti nasilju 
v šolah, kot so učne ure o spoštovanju etničnih in verskih manjšin, pa tudi spolna vzgoja in vzgoja o 
spolih, saj je to neposredno povezano s spolnimi zlorabami, nasiljem in homofobijo.  
2.3.2.4. Smernica: EU bi morala z vlaganjem sredstev podpirati dobro prakso na področju boja proti 
nasilju, ki jih imajo države članice, na primer s podporo javnim in zasebnim centrom za pomoč v različnih 
državah. 
2.3.2.1. Smernica: EU bi morala imeti večjo vlogo pri skrbi za zaščito oseb LGBTI+ pred nasiljem in 
diskriminacijo.  
2.3.2.5. Smernica: Pri izobraževanju in ozaveščanju o nasilju se ne smemo osredotočati le na otroke, 
ampak tudi na splošno prebivalstvo. 

 
3  Pri zbiranju smernic po pomoti niso bile vključene tri smernice: Smernica 5.3.1.1: Spodbuditi je treba 
izobraževanje o udeležbi (na ravni EU) Smernica 1.2.2.4: Evropa mora podpreti ponovni razmislek o konstruktih moškosti in 
ženskosti. Smernica 1.2.2.1: Kulturni boj, priznati in doumeti je treba, kakšen privilegij je biti moški, da bi se lahko bolj 
zavedali, kaj pomeni biti ženska. Državljani so bili o tem obveščeni.  
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4. 1.1.2.3. Smernica: Države članice morajo zbrati več podatkov o diskriminaciji. To terja tudi učinkovito 

poročanje, pri čemer bi morale biti države članice dolžne zbirati in posredovati podatke o diskriminaciji. 
Podatke je treba anonimizirati in objaviti. Poleg tega mora biti dostopna pomoč, hkrati pa mora biti na 
platformi jasna tudi večplastna diskriminacija (potreben je nadzor nad zlorabami).  
1.2.3.3. Smernica: Za primere diskriminacije bi morale veljati kazni.  
 

5. 1.1.3.1. Smernica: EU bi morala izboljšati dostop mladih in starejših do trga dela ter poskrbeti za 
zmanjšanje diskriminacije. 
 

6. 1.1.3.2. Smernica: Starost za udeležbo na volitvah je treba znižati na 16 let. 
 

Podpodročje 1.2: Enakost spolov 

7. 1.2.1.1. Smernica: Potrebno je usposabljanje za ženske po vrnitvi s starševskega dopusta.  
 

8. 1.2.1.2. Smernica: Delo na daljavo ženskam lajša razvoj poklicne poti, zlasti če morajo skrbeti za otroke.  
 

9. 1.2.1.3. Smernica: Starši samohranilci bi morali imeti možnost krajšega delovnika, da bi se lahko 
posvetili družini.  
 

10. 1.2.1.4. Smernica: Podjetja potrebujejo več vrtcev, da bi zaposleni lažje usklajevali poklicno in zasebno 
življenje. 
1.2.1.5. Smernica: Starševski dopust za očete bi moral biti privlačnejši.  
1.2.5.2. Smernica: Moški bi morali prevzeti svoj del odgovornosti, ki tradicionalno pripadajo ženskam.  
 

11. 1.2.3.1. Smernica: Priznati je treba tudi druge težave, s katerimi se srečujejo ljudje, npr. invalidnost.  
 

12. 1.2.3.2. Smernica: Vzpostaviti je treba platformo EU, ki bi ljudem olajšala dostop do sodišča in nasvetov, 
kot na primer pri varuhih človekovih pravic. 
 

13. 1.2.4.1. Smernica: V kontekstu kulturnega boja med spoloma bi bilo treba obravnavati tudi zlorabe in 
grožnje, ki jih ženske doživljajo s strani bližnjih sorodnikov ali partnerjev.  
 

14. 1.2.5.1. Smernica: Zaposlitveni razgovori naj bodo anonimni, tako da spol ne bi bil dejavnik pri izbiri. 
Razgovore bi lahko tudi snemali in tako preverjali njihovo učinkovitost.  
1.2.5.4. Smernica: Izbiro zaposlenih bi morale opravljati agencije za zaposlovanje, s čimer bi preprečili 
diskriminacijo. 
 

15. 1.2.5.3. Smernica: Evropski pravni okvir za obravnavanje kršitev delovnih pravic. EU bi morala doseči, 
da bodo države članice spoštovale pravila za preprečevanje diskriminacije, da bi dosegli enakost spolov. 
EU naj bi nudila pravno svetovanje kot pomoč v boju proti diskriminaciji. 
 

16. 1.2.5.5. Smernica: Predvideti je treba prožnejši delovni čas.  
 

Podpodročje 1.3: Varstvo človekovih pravic ter pravic narave in živali 

17. 1.3.1.2. Smernica: Še ena bolj trajnostna usmeritev bi lahko bila izobraževanje in komunikacija, da bi 
podprli izmenjavo pogledov na pravice in svoboščine ter ohranjanje enotne EU.  
2.1.2.4. Smernica: V učne načrte na vseh ravneh izobraževanja bi bilo treba stalno in dosledno 
vključevati informacije o vrednotah, državljanstvu in strukturi EU itd. Podpreti je treba evropsko 
državljansko vzgojo.  
 

18. 1.3.2.1. Smernica: Okrepiti je treba mandat Agencije Evropske unije za temeljne pravice, in sicer z orodji 
za zaščito ranljivih posameznikov in manjšin v vseh državah članicah. 
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19. 1.3.2.2. Smernica: Neodvisnost in razvoj zmogljivosti medijev ter novinarjev bi lahko prispevala k 

uravnoteženemu poročanju, na primer o manjšinah in migrantih, predstavljanju pozitivnih plati in 
manjšemu stereotipiziranju migrantov in beguncev.  
 

20. 1.3.3.1. Smernica: EU bi morala pripraviti enotne predpise za zaščito dobrobiti živali v kmetijstvu. 
1.3.3.3. Smernica: Na ravni EU bi se lahko usmerili v odpravo subvencij za velik del kmetijskega trga, 
kjer poteka množična vzreja in reja živali v pogojih, neprimernih za dobrobit živali.  
 

21. 1.3.3.2. Smernica: Pravice živali so glede na človekove pravice in varstvo okolja drugotnega pomena. 
 

22. 1.3.3.4. Smernica: Obdavčiti je treba negativne podnebne dejavnike, kot so emisije metana in CO2 iz 
kmetijstva, ter harmonizirati davčne spodbude za lokalno proizvodnjo mesa, saj bi lahko bila podobna 
usmeritev prav tako v pomoč podnebju in zmanjšanju prevoza živali na dolge razdalje. 

 

Podpodročje 1.4: Pravica do zasebnosti 

23. 1.4.1.1. Smernica: Redno je treba revidirati spletne storitve, da se preprečijo in preverjajo kršitve 
oziroma zloraba pravice do zasebnosti in varstva podatkov.  
1.4.1.2. Smernica: Oglobiti je treba podjetja, ki kršijo in zlorabljajo pravico do zasebnosti ali varstvo 
podatkov; globa bi morala biti sorazmerna s tržno vrednostjo podjetja.  
 

24. 1.4.2.1. Smernica: Ponudnike je treba regulirati tako, da bodo uporabnikom ponujali prijazno in zlahka 
razumljivo dokumentacijo in zahteve za privolitev glede varstva podatkov. 
1.4.2.2. Smernica: Izboljšati je treba poznavanje nacionalnih organov in organov EU, odgovornih za 
varstvo podatkov. 
2.3.3.4. Smernica: EU bi morala nuditi mehanizme za varstvo osebnih podatkov, ki bi bili zlahka 
dostopni vsem državljanom.  
 

25. 1.4.3.1. Smernica: Spletnim mestom je treba preprečiti izmenjavo informacij iz „piškotkov“ s tretjimi 
osebami.  
 

26. 1.4.3.2. Smernica: Pregledati in posodobiti je treba veljavno zakonodajo, da bo uporaba podatkov 
sorazmerna z dejanskimi potrebami. 
1.4.3.3. Smernica: Začeti bi bilo treba poseben postopek odločanja na ravni EU, da se razjasni 
kompromis med izmenjavo podatkov in preprečevanjem njihove zlorabe (z ustreznimi razlikami med 
posameznimi sektorji, npr. zdravje, varnost itd.).  

 
27. 1.4.4.1. Smernica: Uniji bi bilo treba omogočiti pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, da 

bodo vse države članice EU enako spoštovale pravico do zasebnosti in varstva podatkov. 
 

28. 1.4.5.1. Smernica: Določiti je treba jasnejša in strožja pravila o uporabi družbenih medijev za 
mladoletnike, da ne bi bila ogrožena njihova zasebnost. 
1.4.5.2. Smernica: Uvesti je treba namenske šolske programe. 
2.3.3.2. Smernica: Prednostni nalogi sta izobraževanje in preprečevanje. EU bi morala vlagati sredstva 
v države članice za izobraževanje in ozaveščanje otrok v šolah o varstvu osebnih podatkov. 
2.3.3.3. Smernica: EU bi morala spodbujati ozaveščanje državljanov in izvajati kampanje ozaveščanja o 
varstvu osebnih podatkov. 
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Tematsko področje 2 – Zaščita demokracije in pravne države 

Podpodročje 2.1: Zaščita pravne države 

29. 2.1.1.1. Smernica: EU bi morala države članice odločno pozvati, naj to vprašanje dejavno obravnavajo 
v okviru nacionalne jurisdikcije. 
 

30. 2.1.1.2. Smernica: EU bi morala sprejeti ukrepe za boj proti sovražni anonimnosti (anonimnosti, ki se 
uporablja za neetične prakse pri objavah). 
 

31. 2.1.2.1. Smernica: EU bi morala podpirati lokalna prizadevanja za krepitev demokratičnih vrednot v 
državah članicah. 
 

32. 2.1.2.2. Smernica: EU bi morala vlagati v ukrepe (projekte), ki spodbujajo sodelovanje in izmenjavo med 
različnimi skupinami, regijami oz. državami. 
 

33. 2.1.2.3. Smernica: Vzpostaviti je treba okolja brez vrednostnih sodb, kjer se bodo države lahko učile 
druga od druge in tako izboljšale demokratične prakse. 
 

34. 2.1.3.1. Smernica: Ustanoviti je treba nadnacionalne evropske politične stranke, ki bi se jim lahko 
pridružili vsi evropski politiki.  
 

35. 1.1.2.1. Smernica: Potrebne so jasne sankcije EU proti državam članicam, ki se bodo dejansko 
uveljavljale in bodo delovale odvračilno. Ena od možnosti je umik sredstev EU. 
1.3.1.1. Smernica: Združiti je treba sistem sankcij in nagrad ter opredeliti skupine držav članic glede na 
raven človekovih pravic, svoboščin in enakosti, ki se uresničujejo v njih.  
2.1.4.1. Smernica: EU bi si morala najprej prizadevati za prijateljski dialog z državami, ki ne spoštujejo 
zavez. Kot naslednji korak bi bilo treba uporabiti člen 7 Pogodbe o Evropski uniji. Končno bi bilo treba 
državam, ki ne spoštujejo zavez, odvzeti sredstva EU. 
2.2.2.2. Smernica: Potreben je skupni regulativni okvir. Če se regulativni okvir ne spoštuje, je mogoče 
uvesti sankcije.  
4.2.1.4. Smernica: Izvajanje sankcij naj bo zadnja možnost, če ne uspe nič drugega, niti dialog. Določiti 
je treba okvir in zaporedje sankcij. 

 

Podpodročje 2.2: Zaščita in krepitev demokracije 

36. 2.2.1.1. Smernica: Potrebna je skupna podlaga za razumevanje in prepoznavanje primerov korupcije. 
Kdaj je lobiranje primerno in kdaj se spremeni v korupcijo?  
2.2.1.2. Smernica: Zaščititi tiste, ki se borijo proti korupciji. Zaščititi je treba njih in tudi postopek zaščite. 
Opredeliti je treba, kako lahko to storimo. 
4.2.4.3. Smernica: Potrebna so boljša pravila za lobiranje v EU, da bi zmanjšali izgubo denarja zaradi 
korupcije. 
 

37. 2.2.3.1. Smernica: Vse države EU bi morale biti dolžne uvesti minimalni evropski dohodek, pa tudi 
minimalno evropsko plačo in zagotoviti dostojno življenje. Treba je podpreti ljudi, ki se morajo ponovno 
vključiti na trg dela.  
2.3.5.2. Smernica: Unija bi morala na evropski ravni uvesti minimalno plačo.  

 

Podpodročje 2.3: Varnost 

38. 2.3.1.1. Smernica: Vprašanje ravnotežja med varnostjo in pravicami, zlasti svobodo izražanja, je 
osrednji problem na področju varnosti, ki ga je težko rešiti. Kot državljani imamo težave pri oblikovanju 
stališča. 
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39. 2.3.1.2. Smernica: Zavedamo se resnosti varnostnih groženj, vendar menimo, da bi se morala Evropa 
izogibati avtoritarnim ukrepom in si namesto tega bolj prizadevati za preprečevanje in odvračanje. 
 

40. 2.3.1.3. Smernica: EU bi se morala pri delu usklajevati z velikimi družbami na spletu in družbenimi 
omrežji (Facebook, Google in Twitter) ter s policijami držav članic, da bi tiste, ki objavljajo nevarne 
vsebine, odvrnili od takega početja, ter opravili policijsko preiskavo nevarnih vsebin in stopnje 
ogroženosti.  
 

41. 2.3.2.6. Smernica: EU bi morala ministrstva držav članic za izobraževanje, spodbujati k nudenju 
psihološke pomoči v šolah vsem otrokom in družinam, ne samo tistim, ki jo potrebujejo ali ki jih 
obravnavajo socialne službe. 
 

42. 2.3.3.1. Smernica: Na področju varstva podatkov je treba uporabljati in spoštovati splošno uredbo o 
varstvu podatkov.  

 
43. 2.3.3.5. Smernica: Institucije EU in države članice bi morale delovati bolj usklajeno in ščititi svoje 

državljane, demokracijo in vrednote pred novimi zunanjimi grožnjami, kot so kibernetski napadi in 
kriminalna uporaba umetne inteligence.  
 

44. 2.3.4.1. Smernica: EU bi se morala bolj odločno zavzemati, da svoj model demokracije in svoje vrednote 
razširi izven svojih meja, a ne z orožjem, temveč z diplomacijo, izmenjavo najboljših praks na 
mednarodni ravni in ozaveščanjem. 
 

45. 2.3.4.3. Smernica: EU bi morala biti bolj usklajena, da bi bila z dialogom, posredništvom in pogajanji s 
sosednjimi državami uspešnejša pri reševanju vprašanj o mejah. 
 

46. 2.3.5.1. Smernica: Evropske državljane je treba zaščititi pred nesrečami pri delu in preprečiti nezdrava 
ali nevarna delovna okolja.  
 

47. 2.3.6.1. Smernica: EU bi si morala bolj prizadevati za transparentnost bančnih in finančnih transakcij. 
 

48. 2.3.7.1. Smernica: Institucije EU morajo storiti več za nadzor in zajezitev strukturnih pojavov terorizma 
in organiziranega kriminala.  
 

49. 2.3.7.2. Smernica: Predlagamo ustanovitev evropske agencije za boj proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu (vključno z mafijskimi združbami in novimi oblikami organiziranega kriminala, kot so 
mednarodne tolpe). 
 

50. 2.3.7.3. Smernica: Ustanovitev resnične evropske policije. 
 

Podpodročje 2.4: Mediji in dezinformacije 

51. 2.4.1.1. Smernica: Politiki ne bi smeli imeti lastniških deležev v medijskih hišah.  
2.4.1.2. Smernica: Potreben je evropski postopek preverjanja za ugotavljanje nepristranskosti 
medijskih družb, ki jih financirajo politiki.  
2.4.1.3. Smernica: Ustvariti moramo prostor za nevtralne novice, novice brez čustvenega prizvoka.  
2.4.2.1. Smernica: Potreben je evropski postopek preverjanja za ugotavljanje nepristranskosti in 
objektivnosti novic. Ustvariti moramo prostor za nevtralne novice.  
3.2.2.1. Smernica: Lahko bi uvedli sistem točkovanja ali metriko, s katero bi ocenjevali verodostojnost 
ponudnikov novic in informacij, ki jih objavlja EU (kot metrika na primer članki, ki se izkažejo za napačne, 
itd.).  
5.1.2.6. Smernica: Ločitev politike in medijev ter nadzor nad to ločitvijo. Poleg drugega stranke ne bi 
smele biti lastnice medijskih platform. 
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52. 2.4.2.2. Smernica: Novi uporabniki morajo biti bolje poučeni o razumevanju medijskega prostora. 
Otroke je treba že v šoli poučevati, da bodo razumeli nastajanje novic. Obstaja informacijska 
nepismenost in treba je najti rešitev tega problema. Potrebujemo medijsko vzgojo.  
2.4.3.1. Smernica: V šole je treba uvesti izobraževanja o tej temi, da bodo mladi dobro obveščeni. 
2.4.3.2. Smernica: Potrebnih je več usposabljanj in prireditev, posebej za državljane na podeželju, da 
bodo razumeli tok informacij.  

 
 

Tematsko področje 3 – Reforma EU 

Podpodročje 3.1: Institucionalna reforma 

 
53. 3.1.1.1. Smernica: Razlogi za sprejetje ali zavrnitev posameznih držav kandidatk v EU morajo biti 

preglednejši. 
 

54. 3.1.1.2. Smernica: Pri merilih za pristop k EU bi bilo treba dati prednost vrednotam in demokraciji (in 
ne nujno gospodarskemu razvoju). 
 

55. 3.1.2.1. Smernica: Povečati je treba podporo EU za države kandidatke za krepitev institucij in 
gospodarstva (pod strogim nadzorom Evropske unije). 
 

56. 3.1.3.1. Smernica: Državljani Evropske unije bi na volitvah v Evropski parlament morali imeti pravico 
voliti kandidate z nadnacionalnih strankarskih list (obstajala bi bodisi ena sama, tj. nadnacionalna lista 
bodisi dve – ena nacionalna in ena nadnacionalna). 
 

57. 3.1.5.1. Smernica: Potreben je obsežen pregled pristojnosti Evropske unije in njenih institucij. 
 

58. 3.1.5.2. Smernica: Več pristojnosti bi bilo treba dodeliti tistim institucijam EU, ki jih neposredno izvolijo 
državljani EU. 
 

59. 3.1.6.1. Smernica: Institucije EU bi bilo treba preimenovati, da njihova imena ne bi zavajala državljanov.  
3.1.6.2. Smernica: Evropska unija bi morala imeti prepoznavnejše simbole (npr. logotip), ki ne bi bili 
tako podobni simbolom drugih mednarodnih organizacij (npr. Sveta Evrope).  
3.1.6.3. Smernica: Evropska unija bi morala biti v svojih sporočilih natančna – uporabljati bi morala 
besedo „Evropska unija“ in ne „Evropa“, saj Evropa ni le Evropska unija, temveč je širši pojem. 
 

Podpodročje 3.2: Odločanje 

60. 3.2.2.2. Smernica: Vzpostaviti je treba spletno platformo, kjer bi lahko državljani objavljali informacije, 
ki jim zbujajo dvome, strokovnjaki pa bi jih preverili. 
 

61. 3.2.3.1. Smernica: Pri vseh vprašanjih, ki so izrednega pomena za vse evropske državljane, bi bilo treba 
pripraviti referendum za celotno Unijo. 
 

62. 3.2.3.2. Smernica: Bolj bi bilo treba razmisliti o spletnem glasovanju in prispevkih državljanov na spletu 
in vplivu tega na postopek odločanja. 
 

63. 3.2.3.3. Smernica: Obstajati bi moral sistem, ki bi zagotavljal temeljitejši ali popoln parlamentarni 
nadzor in odgovornost za odločitve o finančni pomoči, socialnem varstvu in porabi skupnih sredstev v 
EU.  
 

64. 3.2.4.1. Smernica: Uporabljati bi bilo treba alternativen sistem glasovanja. „Težo“ glasov bi bilo treba 
izračunati pošteno, da bi zaščitili interese majhnih držav.  
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65. 3.2.4.2. Smernica: Potrebne so strukturne spremembe veljavnih pogodb o Uniji ali nova ustava, o kateri 
bi se dogovorile države članice. 
 

66. 3.2.4.3. Smernica: Zelo pomembno je, da bi vsak uvedeni sistem manjšim državam zagotavljal 
sorazmerno pravično glasovalno pravico oziroma „težo“ pri odločanju. 
 

67. 3.2.5.1. Smernica: Obstajati bi moral mehanizem, na podlagi katerega bi bilo mogoče začasno obiti 
Parlament in bi lahko neposredno odločal Svet EU. 
 

68. 3.2.5.2. Smernica: Obstajati bi moral predstavniški organ državljanov strokovnjakov, ki bi Evropskemu 
parlamentu nudil informacije in smernice v izrednih razmerah. 

 

Podpodročje 3.3: Tesnejše povezovanje 

69. 3.3.1.1. Smernica: Strokovna skupina naj pred začetkom razprave o morebitni uvedbi skupne 
gospodarske strukture predlaga, kakšna bi bila taka skupna gospodarska struktura in kakšne posledice 
bi imela. 
 

70. 3.3.1.2. Smernica: Pri doseganju skupne gospodarske strukture je pomembno določiti skupno podlago 
za vse države članice (enake možnosti, enaka raven). 
 

71. 3.3.2.1. Smernica: Predlagamo več javnih naložb za večjo kakovost življenja ljudi (infrastruktura, ceste, 
morda tudi (socialna) stanovanja). 
 

72. 3.3.2.2. Smernica: Obdavčitev velikih korporacij in njihovih dohodkov, da bi prispevali k javnim 
naložbam, ter vlaganje prihodkov od davkov v izobraževanje in razvoj vseh držav (raziskave in razvoj, 
štipendije v okviru programa Erasmus itd.). 
 

73. 3.3.2.3. Smernica: Progresivna obdavčitev finančnih transakcij in bank, s čimer bi velike finančne 
transakcije prinašale dohodek.  
 

74. 3.3.3.2. Smernica: Vseunijska raziskava na podlagi naključnega vzorca poučenih državljanov o nadaljnji 
usmeritvi, pred tem pa vseunijska informacijska kampanja o možnih rezultatih takih sprememb. 
 

75. 3.3.3.3. Smernica: Priprava kriznega scenarija, ki bi predvideval povečanje pristojnosti EU. 
 

76. 3.3.4.1. Smernica: Najprej moramo ugotoviti, kaj v Evropi smo, šele nato lahko govorimo o tem, kaj 
nismo (predlog: to bi lahko izvedli z anketo med državljani). 
 

Tematsko področje 4 – Oblikovanje evropske identitete 

Podpodročje 4.1: Izobraževanje o demokraciji 

77. 4.1.1.1. Smernica: Uporaba umetne inteligence kot pomoč pri prevajanju. 
78. 4.1.1.2. Smernica: Uporaba „delovnega jezika“ (npr. angleščine) pri sporazumevanju. 

 
79. 4.1.1.3. Smernica: Oblikovanje aplikacije za širjenje informacij o demokratičnih temah, ki bi se prevajale 

v jezik uporabnika. 
 

80. 4.1.2.1. Smernica: Spodbujanje demokratičnih procesov v šolah, kot so dijaški/študentski sveti, ki 
glasujejo o osnovnih upravnih zadevah v šoli. Uporaba interneta in računalniške tehnologije (spletne 
raziskave) za opozarjanje na različna vprašanja.  

 
81. 4.1.2.2. Smernica: Vključevanje študij o EU v učne načrte v vseh državah članicah EU.  
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4.1.3.1. Smernica: Ta izobraževalni proces naj se začne čim prej. Predlaga se začetek med 10. in 12. 
letom starosti. Svet učencev naj se uvede pri 12 letih. Pred tem bi bilo potrebno starosti primerno 
udejstvovanje.  
4.1.4.1. Smernica: Ne bi smeli poučevati o političnih stališčih, temveč o demokratičnih procesih EU in 
njenem delovanju. Učitelji in učenci bi morali jasno poznati razliko.  
4.1.4.2. Smernica: Ni bilo soglasja vseh državljanov, da bi se države članice lahko dogovorile o 
vseevropskem učnem načrtu.  
4.1.4.3. Smernica: Potrebovali bi enostaven postopek, kako delovanje Unije pojasniti vsem 
državljanom. 
4.1.5.1. Smernica: Izobraževalni sistemi v EU ne bi smeli biti enaki. 
4.2.2.3. Smernica: Enoten učni načrt o EU že v osnovnih šolah.  
4.3.8.1. Smernica: Uvesti bi bilo treba nov predmet v srednješolskem izobraževanju o sedanjem 
delovanju EU, njenih ukrepih in vplivu teh ukrepov na državljane.  
5.1.2.1. Smernica: Potrebnih je več informacij o EU in intenzivnejše komuniciranje z državljani, kar je 
podlaga za državljansko udeležbo. Ljudje morajo izvedeti več o EU in evropski politiki (s poučevanjem 
otrok, izobraževanjem in usposabljanjem). 
 

82. 4.1.2.3. Smernica: Šole bi lahko z nepovratnimi sredstvi ali darovano opremo spodbujali k poučevanju 
o demokratičnih procesih v EU.  
4.1.3.2. Smernica: Šole, ki v šolsko življenje uvajajo demokratične prakse, bi morale prejemati 
subvencije. To ne bi smelo biti obvezno, ampak bi bilo treba šole k temu spodbujati. 

 

Podpodročje 4.2: Evropske vrednote in identiteta 

83. 4.2.1.1. Smernica: Iskanje vzrokov za nacionalizem in protekcionizem v nekaterih državah članicah, 
zlasti z dialogom o vrednotah in pravilnim razumevanjem teh konceptov. 
 

84. 4.2.1.2. Smernica: Obravnavati je treba vprašanje političnega ekstremizma, ki protievropsko 
razpoloženje pogosto izkorišča za lastne cilje. 
 

85. 4.2.1.3. Smernica: Izboljšati bi bilo treba stalno komuniciranje z državljani držav članic in državljane bolj 
vključiti v proces. Državljani bi morali imeti čim več možnosti za sodelovanje. 
 

86. 4.2.1.5. Smernica: Usklajevati je treba spoštovanje evropskih predpisov na vseh ravneh, tudi na 
nacionalni in lokalni ravni. 
 

87. 4.2.2.2. Smernica: Informacije je treba prilagoditi posameznim skupinam. Spremeniti in poenostaviti je 
treba terminologijo. 
 

88. 4.2.2.4. Smernica: Na različne inovativne načine je treba pritegniti vse skupine državljanov. 
 

89. 4.2.2.5. Smernica: Ljudem bi bilo treba omogočiti več potovanj, srečanj in razprav o različnih vprašanjih 
v EU, tudi manj premožnim ljudem. Ustanoviti bi bilo treba poseben sklad za to (kot za program 
Erasmus).  
4.3.3.1. Smernica: Vzpostaviti bi bilo treba več evropskih programov ali dejavnosti za izmenjavo, kot sta 
program Erasmus ali ta konferenca, da bo mogoče potovati v druge države, se srečati z ljudmi in 
razpravljati o življenju in odnosu do Evrope. 
 

90. 4.2.3.1. Smernica: Reševati je treba problem dezinformacij. Več pozornosti je treba nameniti virom 
napačnih informacij. 
 

91. 4.2.3.2. Smernica: Dejavno je treba podpirati države članice pri reševanju lokalnih težav z 
dezinformacijskimi kampanjami. 
 

92. 4.2.3.3. Smernica: Reševanje migrantskih kriz. 
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93. 4.2.3.4. Smernica: Povečati je treba internetno varnost in zaščito pred vdori v računalniške sisteme. 
 

94. 4.2.3.5. Smernica: Vzpostaviti je treba skupno zunanjo politiko EU. Unija in države članice morajo 
usklajevati ukrepe v zunanji politiki. 
 

95. 4.2.4.1. Smernica: Izboljšati je treba pobiranje davkov pri velikih multinacionalnih podjetjih. 
Obravnavati je treba problem davčnih oaz. 
 

96. 4.2.4.2. Smernica: Izboljšati je treba preglednost pri skladih EU v državah članicah in institucijah EU. 
 

Podpodročje 4.3: Informacije o EU 

97. 4.3.3.2. Smernica: Vzpostaviti je treba spletne forume in klepetalnice, kjer bodo lahko državljani 
prisluhnili, postavljali vprašanja in sodelovali v dialogu z evropskimi predstavniki, pri čemer je treba 
zagotoviti prevode v več jezikov. 
  

98. 4.3.5.1. Smernica: Uporabljati je treba komunikacijske strategije, ki bodo obveščale v preprostejšem in 
dostopnejšem jeziku, temu pa dodati podrobnejša, bolj tehnična poročila, s katerimi bi lahko vsakdo 
poglobil svoje znanje.  
4.3.7.2. Smernica: Bolje je treba izkoristiti današnjo bistveno vlogo družbenih medijev.  
4.3.7.3. Smernica: Analizirati je treba, kdo je ciljno občinstvo in katere kanale uporablja za 
komuniciranje, ter temu prilagoditi komunikacijo prilagoditi (dodajanje povezav za tiste, ki želijo bolj 
poglobljene informacije) 
 

99. 4.3.5.3. Smernica: Predvajanje oglaševalskih vložkov o EU med velikimi prireditvami (Eurovizija, športni 
dogodki itd.) in v času največje gledanosti. 
 

100.  4.3.6.1. Smernica: Vlada EU mora postati bolj odprta do državljanov. 
 

101. 2.1.3.2. Smernica: Nacionalne medijske hiše je treba spodbujati, naj več poročajo o dogodkih na ravni 
EU.  
3.2.1.1. Smernica: Medije je treba odločno spodbuditi, naj več časa namenijo evropskim vprašanjem in 
dejavnostim Evropske unije.  
4.3.1.1. Smernica: Informativne oddaje na javni televiziji bi morale imeti rubriko o Evropi, podobno kot 
o športu in drugih temah.  
4.3.5.2. Smernica: V medijih bi morali obstajati programi in časovni bloki, posebej namenjeni EU.  
4.3.7.4. Smernica: V televizijskih informativnih oddajah bi morala biti rubrika o EU, podobno kot o 
športu in drugih temah. 
3.2.1.2. Smernica: Obstoječi evropski televizijski kanal ali tiskovno agencijo, ki bi predstavljala vprašanja 
in dejavnosti EU (Svet, Parlament, odločanje itd.), bi bilo treba razširiti tako, da namesto približno 
tretjine državljanov EU dosegla vse zainteresirane državljane EU. Vse informacije, ki jih predstavlja 
Unija, morajo temeljiti na podatkih in biti nepristranske.  
3.2.3.4. Smernica: Ena od rešitev so tudi javne razprave, ki jih prenaša Unija. Te informacije bi ljudem 
lahko posredovali časopisi in tiskovne agencije.  
3.3.3.1. Smernica: Izboljšati je treba obveščanje državljanov o EU: prek kanala z vsemi informacijami o 
EU, z medijsko ekipo, ki bi obveščala o dejavnostih EU prek različnih kanalov, namenjenih različnim 
ciljnim skupinam, poleg tega pa bi lahko države članice pritegnili k dejavnemu obveščanju o dejavnostih 
EU in k njegovi vključitvi v šolske učne načrte v lahko razumljivi in zabavni obliki.  
4.3.2.1. Smernica: Ustanoviti je treba neodvisen evropski informacijski kanal ali agencijo, ki bi 
posredovala resnične informacije in delovala proti lažnim in pristranskim novicam. 
4.3.7.1. Smernica: Potreben je informacijski kanal, ki bi lahko posredoval te informacije (kaj EU počne 
in zakaj).  
5.2.3.2. Smernica: Medije je treba vključiti v promoviranje mehanizmov EU za preglednost. 
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Tematsko področje 5 – Krepitev državljanske udeležbe 

Podpodročje 5.1: Državljanska udeležba  

102. 5.1.1.1. Smernica: Potrebujemo preglednost pri obravnavanih vprašanjih v procesu državljanske 
udeležbe. 
 

103. 5.1.1.2. Smernica: Vse odločitve EU bi morale biti pregledne, da bi državljani imeli občutek vključenosti. 
5.1.1.3. Smernica: Nosilci političnega odločanja morajo proaktivno skrbeti za preglednost, državljani pa 
morajo biti proaktivno obveščeni. 

 
104. 5.1.2.5. Smernica: Institucionalizirati bi bilo treba povezovanje strokovnega znanja in politike. Ta 

institucija bi morala biti določena in pregledna, na primer o načinu za izbiro posvetovanja ali vladnih 
strokovnjakov. 
 

105. 5.1.2.3. Smernica: Glasovanje na volitvah mora biti privlačno, ne želimo si obveznega glasovanja. 
 

106. 5.1.2.4. Smernica: Stalno zastopstvo državljanov v Evropskem parlamentu/Evropski komisiji; državljani 
morajo biti vključeni v postopek odločanja. 
5.2.1.1. Smernica: Poslance bi bilo treba v večji meri vključiti v predloge in udeležbo državljanov po 
posebnem časovnem razporedu v programu Parlamenta za sodelovanje z državljani. 

 
107. 5.1.3.1. Smernica: Neposredna demokracija: natančno je treba opredeliti teme, kjer bi bilo treba 

uporabiti neposredno demokracijo. 
 

108. 5.1.3.2. Smernica: Vsi državljani bi morali imeti možnost glasovanja o evropski ustavi. 
 

109. 5.1.4.1. Smernica: Izboljšati bi bilo treba sodelovanje držav članic in EU na nekaterih političnih 
področjih. Področij ukrepanja/pristojnosti EU ne bi smeli širiti brez razloga („na slepo“). 
 

110. 5.1.4.2. Smernica: Analizirati je treba razloge za izgubo zaupanja med politiko in državljani. 
 

111. 5.1.5.1. Smernica: Vzpostaviti je treba informacijsko platformo za kršitve ali nespoštovanje direktiv in 
uredb EU. 
 

Podpodročje 5.2: Državljanska udeležba  

112. 2.1.3.3. Smernica: EU bi morala biti odprta za zamisli, ki prihajajo neposredno od državljanov, ne le od 
nacionalnih vlad. Tako je na primer treba vzpostaviti platformo na ravni EU za vlaganje peticij in 
državljanskih pobud.  
5.2.1.3. Smernica: Vzpostaviti je treba platformo za izmenjavo med državljani in izvoljenimi 
predstavniki, ki bi nudila mehanizme za povratne informacije in beležila interakcije. 

 
113. 5.2.1.4. Smernica: Razširiti bi bilo treba posvetovanje z državljani pred sprejetjem odločitev.  

5.2.3.4. Smernica: Vzpostaviti je treba zavezujoče mehanizme za posvetovanje z državljani pri predlogih 
za zmanjšanje njihovih pravic. 
 

114. 5.2.1.5. Smernica: Izboljšati je treba mehanizme, s katerimi bi politiki poročali državljanom in ne le 
strankam. Potrebno je precej več od letnih poročil. V pripravah na volitve bi moral vsak predstavnik 
predložiti poročilo o opravljenem delu. 
 

115. 5.2.2.1. Smernica: Pripraviti bi bilo treba programe za šole in podjetja o tem, kako delujejo mehanizmi 
za udeležbo in obstoječi instrumenti.  
5.3.1.4. Smernica: Oblikovati je treba evropski učni načrt (o državljanski udeležbi za predmet 
državljanstvo/etika, pa tudi za splošni učni načrt). 
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116. 5.2.3.1. Smernica: Vključiti je treba občine ter lokalne in regionalne organe, da bodo mobilizirali 

državljane ter jih spodbujali k sodelovanju v mehanizmih odločanja EU. Posebej je treba pritegniti šole 
in mlade in pri tem ne pozabiti odraslih. 
 

117. 5.2.3.3. Smernica: Skrajšati je treba čas in omiliti zahteve za uporabo mehanizmov preglednosti in 
udeležbe pri odločanju. 
 
 

Podpodročje 5.3: Državljanska udeležba  

118. 5.3.3.4. Smernica: EU mora spodbujati lokalne urade v občinah, da se vključijo v usposabljanje in 
pridobijo digitalni dostop do informacij EU in njenih postopkov odločanja. 
 

119. 5.3.4.1. Smernica: Širiti je treba informacije (tudi v množičnih medijih) o mehanizmih za udeležbo EU 
(konkretneje ob začetku posvetovanj).  
 

120. 5.3.4.2. Smernica: Pregledati je treba merila, kateri dokumenti ne morejo biti dostopni javnosti.  
 

121. 5.3.4.3. Smernica: Informacije naj bodo na voljo v različnih jezikih EU, in ne le v angleščini, nemščini in 
francoščini. 
 

122. 4.2.2.1. Smernica: Vsak državljan mora imeti dostop do informacij (prek pametnega telefona, 
interneta). 
5.3.3.5. Smernica: Vsi evropski državljani morajo imeti dostop do interneta, s čimer bi zagotovili 
digitalno obveščanje in udeležbo.  
 

123. 5.3.2.1. Smernica: Politiki morajo biti zavezani sodelovanju z državljani.  
5.3.2.2. Smernica: Če se predlogi državljanov zavrnejo, naj politiki za to prevzamejo odgovornost in 
pojasnijo razloge, zakaj je bil predlog opuščen. 

 
124. 3.2.3.5. Smernica: Državljanska udeležba in posvetovanje, npr. v obliki državljanske skupščine, bi 

morala potekati na lokalni ravni.  
5.1.2.2. Smernica: Uporabljajte državljanske forume! Pogoj: politiki morajo posredovati podrobne 
povratne informacije o rezultatih forumov.  
5.2.1.2. Smernica: Ustanovitev državljanskega foruma s sedežem v Parlamentu. Določiti je treba pravice 
in dolžnosti državljanov, ki sodelujejo v forumih, zlasti menjavanje mest in izbiro državljanov na podlagi 
naključnih mehanizmov. Državljanske forume mora podpirati struktura, ki prispeva k dialogu med 
državljani in izvoljenimi predstavniki.  
5.3.3.1. Smernica: Opredeliti je treba, za katere politične teme so potrebni forumi/sodelovanje 
državljanov (prednostne teme), na primer, da se pravice državljanov ne bi smele omejevati brez soglasja 
državljanskih forumov (kar se je zgodilo med pandemijo).  
5.3.3.2. Smernica: Pripraviti je treba državljanske forume, da bi obogatili politično mnenje.  
5.3.3.3. Smernica: Državljani, izbrani za državljanske razprave, morajo predstavljati prebivalstvo 
(socialno-demografska raznolikost in tudi manjšine). 


