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I. Úvod 
Konferencia o budúcnosti Európy je na dobrej ceste – diskusia sa začala! Predseda Európskeho 
parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa v mene predsedníctva Rady EÚ 
a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová podpísali 10. marca 2021 spoločné vyhlásenie 
o Konferencii o budúcnosti Európy, čím pripravili pôdu pre toto bezprecedentné, otvorené 
a inkluzívne európske demokratické stretnutie, ktoré stavia občanov do najužšieho centra 
pozornosti. Len o dva týždne po tom sa konalo prvé zasadnutie výkonnej rady, ktorej členmi sú 
zástupcovia troch inštitúcií EÚ a pozorovatelia a ktorá dohliada na organizáciu konferencie. Svoju 
činnosť začal aj spoločný sekretariát, ktorý výkonnej rade pomáha.  

 

Zľava doprava: Podpísanie spoločného vyhlásenia: portugalský premiér António Costa, predseda Európskeho parlamentu 
David Sassoli a predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová 

Prvým dôležitým míľnikom bolo spustenie mnohojazyčnej digitálnej platformy konferencie, ku 
ktorému došlo 19. apríla 2021. Občania z celej Európy majú teraz možnosť deliť sa na tejto 
platforme o svoje predstavy o budúcnosti Európy, ako aj o informácie o podujatiach 
usporadúvaných v rámci konferencie. 

Otváracie podujatie konferencie sa konalo 9. mája 2021 v priestoroch Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu, a to v hybridnom formáte. Účastníkov tohto podujatia, medzi ktorými boli členovia 
výkonnej rady, ministri alebo štátni tajomníci zodpovední za európske záležitosti, poslanci 
Európskeho parlamentu a národných parlamentov, študenti programu Erasmus z celej EÚ a viac 
ako 500 občanov, privítal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Predsedovia troch inštitúcií EÚ 
mali príležitosť načrtnúť svoju víziu pre Európu. Občania z rôznych členských štátov EÚ mohli klásť 
otázky trom spolupredsedom výkonnej rady, ktorými sú: poslanec Európskeho parlamentu Guy 
Verhofstadt, štátna tajomníčka Ana Paula Zacariasová za predsedníctvo Rady a podpredsedníčka 
Komisie Dubravka Šuicová. 
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Zľava doprava: Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, 
portugalský premiér António Costa a francúzsky prezident Emmanuel Macron na otváracom podujatí konferencie 

Ešte pred týmto podujatím schválila výkonná rada rokovací poriadok konferencie, ktorý poskytuje 
komplexný rámec pre prácu rôznych štruktúr konferencie a ich interakciu. 
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II. Činnosti na európskej úrovni  
II.1. Mnohojazyčná digitálna platforma  

Od 19. apríla 2021 majú občania z celej Európy možnosť vyjadriť svoje názory na budúcnosť 
Európy na mnohojazyčnej digitálnej platforme konferencie (https://futureu.europa.eu/)1. Táto 
platforma je jedným z kľúčových prvkov konferencie; každému dáva možnosť zúčastniť sa. Občania 
môžu predkladať svoje nápady, podporiť nápady iných ľudí a vyjadrovať sa k nim. Je to aj miesto, 
kde každý môže sprístupniť informácie o podujatiach usporadúvaných v rámci konferencie 
a podávať správy o ich výsledkoch.  

Platforma je plne mnohojazyčná: všetky príspevky sú vďaka strojovému prekladu k dispozícii 
v 24 úradných jazykoch EÚ. 

Od spustenia platformy sa na nej zaregistrovalo takmer 19 000 účastníkov. Tí zverejnili viac ako 
5 000 nápadov a viac ako 10 000 komentárov a viac ako 29 000 krát podporili nápady iných ľudí. 
Počet návštevníkov platformy práve dosiahol takmer 1 milión ľudí. 

 

Stav účasti k 5. júlu (zdroj: futureu.europa.eu) 

Na platforme bolo oznámených takmer 1 400 podujatí v celej Európe, čo umožňuje účasť čo 
najväčšieho počtu ľudí. Pre organizátorov boli na platforme sprístupnené príručky a materiály 
týkajúce sa kampane, ktoré pomáhajú zabezpečiť interaktívnosť a inkluzívnosť podujatí.  

Je to dobrý začiatok, ale na to, aby bolo možné viesť skutočnú diskusiu v európskom meradle, by 
sa malo osloviť omnoho viac občanov. Podpora platformy a široká účasť občanov by preto mali byť 
najvyššou prioritou pre každého, kto má záujem prispieť k úspechu konferencie. 

Platforma by mala byť miestom, kde sa občania všetkých profesií a zo všetkých kútov Európy cítia 
pohodlne a kde sú ich príspevky do diskusie vítané. Každý, kto platformu používa, sa preto musí 

                                                             
1Pozri aj video, v ktorom sa mnohojazyčná digitálna platforma predstavuje.  
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zaviazať k dodržiavaniu Charty konferencie a dodržiavať pravidlá účasti. Bol zriadený moderačný 
tím, ktorý v mene výkonnej rady pracuje pod dohľadom spoločného sekretariátu s cieľom 
zabezpečiť, aby sa tak skutočne dialo.  

Platforma je miestom, kde sa diskusia začína, ale nekončí sa tu. Príspevky na platforme sa budú 
zohľadňovať v európskych a národných panelových diskusiách občanov a bude sa o nich rokovať 
na plenárnom zasadnutí konferencie. Vypracujú sa správy, ktoré budú obsahovať analýzu týchto 
príspevkov za využitia kombinácie digitálnych nástrojov, hĺbkovej analýzy údajov a analýzy 
vykonávanej človekom. Tieto správy budú k dispozícii aj na samotnej mnohojazyčnej digitálnej 
platforme. Prvá predbežná správa bude k dispozícii po lete. 

 

II.2. 17. júna –Podujatie pre európskych občanov  

Pred otváracím plenárnym zasadnutím, ktoré sa konalo19. júna, sa v Lisabone 17. júna 2021 
v hybridnom formáte uskutočnilo prvé podujatie európskych občanov s cieľom podnietiť účasť 
občanov na konferencii. Zišlo sa na ňom 27 zástupcov národných panelových diskusií občanov 
alebo podujatí z každého členského štátu, predsedníčka Európskeho fóra mládeže a viac ako 
50 občanov vybraných na účasť v európskych panelových diskusiách občanov v rámci konferencie, 
ako aj skupina študentov programu Erasmus. Podujatie poskytlo účastníkom príležitosť diskutovať 
o svojich očakávaniach v súvislosti s konferenciou s tromi spolupredsedami výkonnej rady: 
poslancom Európskeho parlamentu Guyom Verhofstadtom, štátnou tajomníčkou Anou Paulou 
Zacariasovou a podpredsedníčkou Komisie Dubravkou Šuicovou.  

Ostatní členovia výkonnej rady boli pozvaní, aby sa na podujatí zúčastnili na diaľku. Podujatie 
sa verejne vysielalo na mnohojazyčnej digitálnej platforme a prostredníctvom služby Europe By 
Satellite.  

 

Podujatie európskych občanov, Lisabon 
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Spolupredsedovia vo svojich uvítacích príhovoroch zdôraznili, že je nevyhnutné naštartovať aktivity 
konferencie prostredníctvom podujatia pre občanov, keďže občania sú stredobodom konferencie. 
Zdôraznili tiež, že je potrebné počúvať ľudí, aktívne s nimi spolupracovať a zmenšovať priepasť 
medzi občanmi a tvorcami politík. Občania boli potom vyzvaní, aby sa prostredníctvom 
interaktívneho systému hlasovania podelili o to, ktoré slovo v súčasnosti spájajú s EÚ. Najviac sa 
objavovali slová „solidarita“, „jednota“ a „spolupráca“.  

Spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová načrtla rôzne typy národných podujatí v rámci 
konferencie, pričom zdôraznila potrebu osloviť všetkých občanov a zapojiť občiansku spoločnosť. 
Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová potom predstavila mnohojazyčnú digitálnu platformu 
a vyzvala občanov, aby ju využili na sprístupnenie svojich nápadov. Spolupredseda Guy 
Verhofstadt informoval účastníkov o úlohe plenárneho zasadnutia konferencie a jeho interakcii 
s európskymi panelovými diskusiami občanov.  

Viacerí občania počas diskusie uviedli, že prioritou by malo byť vzdelávanie a zdravie, a zdôraznili, 
že je potrebné riešiť výzvy súvisiace so zmenou klímy a migráciou. Niektorí trvali na tom, že dialóg 
s občanmi by sa mal uskutočňovať na rovnakom základe a že kľúčom je skutočná spolupráca 
s občanmi, a to aj s tými, ktorí sú voči EÚ skeptickejší. Inštitúcie EÚ vyjadrili isté obavy v súvislosti 
s ambíciou a výsledkom konferencie a nadviazaním na ňu. Niekoľko občanov vyzvalo 
na intenzívnejšiu a lepšiu komunikáciu o EÚ, a najmä o konferencii a jej mnohojazyčnej digitálnej 
platforme.  

Na záver boli občania vyzvaní, aby uviedli, ktoré slovo spájajú s budúcnosťou EÚ. Najčastejšie sa 
vyskytujú slová „nádej“ a „výzva“. 

 

Živý prieskum verejnej mienky – podujatie pre európskych občanov 
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II.3. 19. júna – Otváracie plenárne zasadnutie konferencie 

Otváracie plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy sa konalo 19. júna 2021 
v hybridnom formáte (fyzicky aj online). Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastnilo 337 
účastníkov. 

 

Otváracie plenárne zasadnutie konferencie, hlavná rokovacia sála Európskeho parlamentu, Štrasburg 

Na otváracom zasadnutí privítal spolupredseda Guy Verhofstadt v mene spolupredsedov 
účastníkov plenárneho zasadnutia konferencie a poznamenal, že proti programu zasadnutia neboli 
vznesené žiadne námietky. Zdôraznil, že toto otváracie plenárne zasadnutie je, pokiaľ ide o jeho 
zloženie, ešte neúplné, najmä preto, že zástupcovia európskych panelových diskusií občanov mohli 
byť vymenovaní až po vytvorení panelov. Okrem toho vyzdvihol, že tento proces je jedinečný tým, 
že spája participatívnu a zastupiteľskú demokraciu, vyzdvihol interakciu medzi panelmi a plénom, 
ako aj potrebu reformy EÚ s cieľom spoločne riešiť niektoré naliehavé výzvy. 

Spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová vo svojom uvítacom príhovore pripomenula prvé 
podujatie európskych občanov v Lisabone, ktoré v rámci konferencie dva dni pred otváracím 
zasadnutím zorganizovalo portugalské predsedníctvo Rady EÚ. Zdôraznila tiež význam interakcie 
nielen medzi občanmi v rámci členských štátov, ale teraz aj medzi občanmi v celej Únii s cieľom 
predložiť predstavy a návrhy pre budúcnosť Európy. Poznamenala, že EÚ má svoje silné stránky, 
ale aj obmedzenia, a pripomenula, že počas súčasnej krízy úspešne pomohla európskym občanom 
zabezpečiť: vakcíny a hospodársku obnovu prostredníctvom fondu Next Generation EU. 

Tento názor potvrdila spolupredsedníčka Dubravka Šuicová, ktorá zdôraznila, že je potrebné udržať 
občanov v centre tohto procesu a zapojiť ich na všetkých úrovniach. Po prvýkrát majú občania 
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rovnakú pozíciu ako zástupcovia. Poukázala na nebývalý charakter tejto diskusie o demokracii 
na úrovni EÚ. Zdôraznila, že konferencia posilňuje zastupiteľskú demokraciu tým, že občanov 
dostáva do centra tvorby politík v Európskej únii.  

Spolupredsedovia potom načrtli, ako budú fungovať tri piliere konferencie – mnohojazyčná digitálna 
platforma, európske a národné panelové diskusie občanov a plenárne zasadnutie. 

Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová vysvetlila, ako funguje mnohojazyčná digitálna platforma ako 
centrum konferencie. Vyzvala účastníkov plenárneho zasadnutia, aby zvyšovali informovanosť 
a zabezpečili, že občania v celej EÚ budú informovaní o rôznych spôsoboch účasti na konferencii, 
a to aj prostredníctvom platformy. Okrem toho opísala zloženie štyroch európskych panelov 
občanov, ktoré začnú pracovať v septembri, a spôsob, akým budú do tohto procesu prispievať.  

Spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová zdôraznila význam národných panelových diskusií 
občanov a podujatí občanov ako šíriteľov tejto myšlienky a potrebu osloviť všetkých občanov 
vrátane tých, ktorí sa zvyčajne nezapájajú. Informovala účastníkov plenárneho zasadnutia o tom, že 
v mnohých členských štátoch sa začali prípravy národných panelových diskusií občanov a podujatí, 
pričom zdôraznila záväzok členských štátov prispieť k tejto konferencii, a naliehavo vyzvala, aby sa 
takéto národné panelové diskusie a podujatia zaregistrovali na platforme. Ďalej zdôraznila, že je 
potrebné o konferencii lepšie komunikovať. Pripomenula tiež diskusie s občanmi, ktorí sa 17. júna 
zúčastnili na podujatí európskych občanov v Lisabone. 

V následnej diskusii, v ktorej vystúpilo viac ako 150 účastníkov, sa riešilo široké spektrum tém. 
Niektoré témy a názory sa objavili viackrát, napríklad: 

• konferencia predstavuje jedinečnú a bezprecedentnú príležitosť na prístup zdola nahor, 
v rámci ktorého participatívna demokracia dopĺňa zastupiteľskú demokraciu; 

• potreba, aby konferencia bola inkluzívna, oslovovala občanov zo všetkých oblastí života 
vo všetkých regiónoch a častiach spoločnosti a pozorne načúvala ich obavám, pohľadom 
a návrhom, najmä tým, ktoré vyslovujú mladí ľudia; 

• význam konkrétnych výsledkov a zabezpečenie účinných následných opatrení; 
• potreba poučiť sa z nedávnych kríz a pripraviť sa na budúce výzvy. 

Medzi ďalšie otázky, na ktoré poukázali účastníci plenárneho zasadnutia konferencie, patrili: 
• výzva na jednotnejšiu Európu, pričom sa zdôraznilo, že členské štáty sú spoločne silnejšie, 

najmä v súvislosti s globálnymi výzvami a na medzinárodnej scéne; 
• potreba dodržiavať zásadu subsidiarity a zapojiť regionálne a miestne samosprávy; 
• potreba umožniť účasť na konferencii krajinám západného Balkánu; 
• potreba uznať a rešpektovať pokrok, ktorý dosiahla EÚ, a nebrať žiaden z týchto úspechov 

za samozrejmosť, pričom sa zároveň uznáva potreba zmien s cieľom riešiť budúce výzvy. 

K viacerým témam vyjadrili rečníci rozdielne názory: 
• niektorí argumentovali, že proces by sa mal zamerať na politické priority Únie, zatiaľ čo iní 

rečníci navrhli zahrnúť aj otázky týkajúce sa kapacity a fungovania Únie; 
• podobne niektorí rečníci uviedli, že budú potrebné zmeny zmluvy, zatiaľ čo iní 

argumentovali, že zmeny sú možné i v súčasnom rámci; 

Okrem toho sa vo vystúpeniach členov plenárneho zasadnutia konferencie stanovila široká škála 
priorít v rámci týchto politických tém: digitálna transformácia, hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, 
zdravie, právny štát a demokracia, životné prostredie a klíma, migrácia, energetika, zásobovanie 
potravinami, hodnoty, zahraničná politika, bezpečnosť, vzdelávanie a kultúra. 
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Zástupca národných podujatí/panelov z Fínska na otváracom plenárnom zasadnutí konferencie 

 

Zástupca národných podujatí/panelov z Holandska na otváracom plenárnom zasadnutí konferencie 
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Spolupredseda Guy Verhofstadt predstavil návrh spolupredsedov na všeobecnú organizáciu 
deviatich tematických pracovných skupín. Uvedený návrh bol na plenárnom zasadnutí konferencie 
schválený. Poznamenal, že sa vypracujú podrobnejšie spôsoby fungovania pracovných skupín.  

Spolupredseda Guy Verhofstadt predstavil aj predbežný kalendár konferencie, ktorý plénum 
konferencie vzalo na vedomie.  

Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová a spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová vyzvali na činy 
a odvahu, nie len reči, a okrem toho zdôraznili, že úspech konferencie závisí od aktívneho 
zapojenia všetkých zúčastnených strán.  

Všetci traja spolupredsedovia poďakovali všetkým za účasť a príspevky a pripomenuli, že 
nasledujúce plenárne zasadnutie konferencie sa uskutoční 22. a 23. októbra 2021. Plenárne 
zasadnutie konferencie ukončila spolupredsedníčka Ana Paula Zacariasová. 

 

II.4. Európske panelové diskusie občanov  
 

Európske panelové diskusie občanov sú spolu s mnohojazyčnou digitálnou platformou a plenárnym 
zasadnutím konferencie jedným z hlavných pilierov konferencie. Budú mať podobu štyroch panelov, 
v každom z nich bude 200 náhodne vybraných účastníkov zastupujúcich geografickú a sociologickú 
rozmanitosť EÚ. Stretnú sa počas troch mnohojazyčných diskusných zasadnutí v trvaní minimálne 
2 dni s cieľom vypracovať spoločné odporúčania týkajúce sa budúcnosti Európy, pričom sa 
zohľadnia príspevky zhromaždené prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy.  

Myšlienky z európskych panelových diskusií občanov sa zohľadnia na plenárnych zasadnutiach 
konferencie a v konečnom dôsledku aj v správe o konečnom výsledku konferencie určenej 
spoločnému predsedníctvu pre tri inštitúcie, aby na ne nadviazali. Na plenárnych zasadnutiach 
konferencie sa zúčastní 80 občanov zastupujúcich štyri európske panelové diskusie občanov, 
aby prezentovali odporúčania panelov a diskutovali o nich s ostatnými účastníkmi plenárneho 
zasadnutia2. 

Aktualizované praktické spôsoby fungovania európskych panelových diskusií občanov  
z 26. mája 2021 obsahujú ďalšie podrobnosti o organizácii panelov. Výkonná rada okrem toho 
schválila predbežný kalendár európskych panelových diskusií občanov a plenárnych zasadnutí. 

Prebiehajúce prípravné kroky na vykonávanie týchto zásad a spôsob fingovania sú tieto: 

Náhodný výber účastníkov 

V súčasnosti sa vo všetkých 27 členských štátoch vyberá 800 občanov. Výber sa začal v máji 2021 
a očakáva sa, že úplný zoznam členov panelu sa vytvorí do polovice augusta. Občania Európskej 
únie sa vyberajú náhodne (náhodné volanie je hlavnou metódou, ktorú používa 27 národných 
inštitútov pre prieskum verejnej mienky koordinovaných externým poskytovateľom služieb) s cieľom 
vytvoriť „panely“, ktoré zodpovedajú rozmanitosti EÚ na základe 5 kritérií: pohlavie, vek, geografický 
pôvod (štátna príslušnosť, ako aj príslušnosť k mestu/vidieku), sociálno-ekonomické zázemie 
a úroveň vzdelania.  

Počet občanov na členský štát sa vypočíta podľa zásady zostupnej proporcionality, ktorá sa 
uplatňuje na zloženie Európskeho parlamentu, pričom sa zohľadňuje, že každá skupina by mala 
zahŕňať aspoň jednu ženu a jedného muža za každý členský štát.  

                                                             
2Pozri aj video, v ktorom sa predstavujú Európske panelové diskusie občanov. 
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Keďže konferencia sa chce obzvlášť sústrediť na mladých ľudí, bude jedna tretina občanov 
tvoriacich panely vo veku od 16 do 24 rokov. Pre každú skupinu 200 osôb sa vyberie ďalších 
50 občanov za náhradníkov.  

Témy a koncepcia panelov 

Diskusné témy každej tejto panelovej diskusie vychádzajú z tém mnohojazyčnej digitálnej platformy 
a zoskupia sa takto: 

1. silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta/vzdelávanie, mládež, kultúra, 
šport/digitálna transformácia; 

2. európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť;  

3. zmena klímy, životné prostredie/zdravie;  

4. EÚ vo svete/migrácia.  

Za pomoci odborníkov prebieha práca na návrhu riadneho rámca otázok a metodiky diskusie, ktorá 
umožní transparentný, účinný a skutočný prístup zdola nahor. 

Zasadnutia panelov sa budú postupne konať v Štrasburgu, online a potom v členských štátoch.  

 

II.5. Výkonná rada  

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy sa v období od marca do júna 2021 stretla päťkrát, 
a to 24. marca, 7. apríla, 22. apríla, 9. mája a 26. mája. Z každého zasadnutia je na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme v časti venovanej výkonnej rade dostupná podrobná správa vo všetkých 
jazykoch.  

Vo výkonnej rade sa na prvom zasadnutí 24. marca uskutočnila výmena názorov o mnohojazyčnej 
digitálnej platforme, a to v záujme jej možného spustenia 19. apríla 2021. Výkonná rada rokovala 
o možnosti formálneho podujatia 9. mája. Vymenila si tiež názory na svoje interné pracovné metódy 
a pracovné metódy pléna.  

Na svojom druhom zasadnutí 7. apríla schválila výkonná rada mnohojazyčnú digitálnu platformu 
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vrátane charty a vizuálnej identity konferencie. Výkonná rada tiež schválila návrh pracovných metód 
a poverila spoločný sekretariát, aby vypracoval návrh znenia rokovacieho poriadku konferencie. 
Komunikačné útvary troch inštitúcií boli poverené vypracovaním spoločného návrhu na otváracie 
podujatie, ktoré sa konalo 9. mája. 

Na svojom treťom zasadnutí 22. apríla schválila výkonná rada rokovací poriadok konferencie, pokiaľ 
ide o spoločné zásady konferencie, jej rozsah pôsobnosti a účasť občanov. Vymenila si aj názory 
na návrh rokovacieho poriadku v súvislosti s plenárnym zasadnutím konferencie, a najmä jeho 
úlohu a zloženie. Výkonná rada bola okrem toho informovaná o praktických spôsoboch organizácie 
európskych panelových diskusií občanov. 

Na svojom štvrtom zasadnutí 9. mája schválila výkonná rada kapitolu rokovacieho poriadku týkajúcu 
sa plenárneho zasadnutia konferencie.  

Na piatom zasadnutí 26. mája schválila predbežný kalendár plenárnych zasadnutí konferencie, 
európskych panelových diskusií občanov a podujatia pre európskych občanov, ako aj návrh 
programu otváracieho plenárneho zasadnutia konferencie. Výkonná rada si tiež vymenila názory 
na organizáciu plenárneho zasadnutia konferencie. Výkonná rada bola okrem toho informovaná 
o prípravách na podujatie pre európskych občanov, ktoré sa konalo 17. júna 2021 v Portugalsku, 
a o aktualizovaných praktických spôsoboch fungovania európskych panelových diskusií občanov 
a o usmerneniach pre organizáciu národných panelových diskusií občanov. Výkonná rada napokon 
poverila komunikačné útvary troch inštitúcií, aby pripravili koordinovaný plán na podporu 
konferencie, a najmä mnohojazyčnej digitálnej platformy. 

 
 

II.6. Iné činnosti  

Podpísanie spoločného vyhlásenia troch predsedov 10. marca 2021, spustenie mnohojazyčnej 
digitálnej platformy 19. apríla 2021, otváracie podujatie v Deň Európy a národné úvodné podujatia 
v mnohých členských štátoch dopĺňali aj komunikačné a informačné činnosti. Na základe 
uvedeného sa tri inštitúcie EÚ spoločne usilovali výrazne posilniť – a udržať – informovanosť 
a účasť európskych občanov na digitálnej platforme.  

Spolupredsedovia na zasadnutí výkonnej rady, priestory Rady, Brusel 



14 
 

Na žiadosť výkonnej rady komunikačné útvary troch inštitúcií s príspevkami Výboru regiónov 
a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vypracovali aj spoločný komunikačný plán. 
Na základe predbežných údajov o účasti na platforme bol zavedený súbor opatrení, ktoré sa 
plánujú s cieľom zabezpečiť na konferencii vyššiu a rozmanitejšiu účasť občanov z každej časti 
Európy.  

Pri zvyšovaní informovanosti a podpore činností súvisiacich s konferenciou sa vynakladalo trvalé 
úsilie o mobilizáciu rôznych zainteresovaných strán. Osobitné činnosti v oblasti osvety a odbornej 
prípravy sa zameriavali na zainteresované strany, ako sú organizácie občianskej spoločnosti, 
regionálne a miestne orgány, akčné skupiny a siete, ktoré sa venujú občianskej angažovanosti 
a participatívnej demokracii, organizácie rozvoja vidieka, cezhraničné komunity a mládežnícke 
organizácie.  

Výbor regiónov takisto motivoval svojich členov a siete, aby aktívne prispievali k diskusii a dosahu 
konferencie. Zorganizoval úvodné podujatie, ktoré sa konalo 9. mája 2021 v Štrasburgu ešte pred 
otváracím podujatím konferencie. Výbor takisto pracuje na tom, aby sa vypočuli názory miest 
a regiónov, a to prostredníctvom inovačných participatívnych procesov a online nástrojov 
na usporadúvanie miestnych panelových diskusií občanov v druhej polovici roka 2021. Miestne 
dialógy sa okrem toho využívajú ako participatívne fóra na spoločné navrhovanie a výmenu 
predstáv o budúcnosti Európy.  

Osobitne zameranú kampaň spustil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor.  V tejto súvislosti sa 
10. júna 2021 uskutočnilo úvodné podujatie občianskej spoločnosti, na ktorom sa oficiálne začali 
činnosti výboru v rámci konferencie. V záujme oslovenia občanov spolupracuje výbor so sieťou 
národných a regionálnych hospodárskych a sociálnych rád, s organizáciami občianskej spoločnosti, 
národnými radami mládeže a podobnými organizáciami. Výbor tiež spustil sériu misií „na miestnej 
úrovni“ v členských štátoch, ktoré prebiehajú od júla do septembra 2021.  

Sociálni partneri, mnohé organizácie občianskej spoločnosti a iné zainteresované strany sú tiež 
aktívne pri organizovaní podujatí a propagácii konferencie a stoja v popredí úsilia o úspech 
konferencie. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Činnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni  
Podľa spoločného vyhlásenia sa členské štáty Európskej únie zúčastňujú na konferencii a sú 
súčasťou tohto spoločného záväzku s Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou.  

Členské štáty sú odhodlané prispievať ku konferencii prostredníctvom rôznych činností a štruktúr 
na národnej, regionálnej, miestnej a v niektorých prípadoch na nadnárodnej úrovni, pričom v centre 
všetkých podujatí stoja občania. 

Popri činnostiach na európskej úrovni môže každý členský štát usporiadať ďalšie podujatia v súlade 
s vlastnými národnými alebo inštitucionálnymi špecifikami a obohatiť konferenciu o vlastné 
príspevky, napríklad národné panelové diskusie občanov alebo tematické podujatia, v rámci ktorých 
sa spoja príspevky z rôznych panelových diskusií. 

O odporúčaniach z národných panelových diskusií občanov, ako aj o odporúčaniach z európskych 
panelových diskusií občanov sa bude diskutovať na plenárnom zasadnutí konferencie. Za členov 
pléna konferencie bolo vymenovaných 27 zástupcov národných podujatí alebo národných panelov 
(jeden za každý členský štát). Medzi týchto zástupcov patria štátni úradníci alebo občania 
zodpovední za koordináciu vnútroštátnych podujatí, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo 
mládežníckych organizácií, akademickí pracovníci a študenti. 

V každom členskom štáte prebieha národný proces, vo väčšine prípadov sa tak deje v nadväznosti 
na otváracie podujatia okolo 9. mája 2021. Vo všeobecnosti sa podporujú prístupy zdola nahor 
a prístupy zamerané na politiku a dôležitú úlohu má zohrávať občianska spoločnosť. Cieľom je 
zamerať sa najmä na mladých ľudí, ľudí, ktorí by sa zvyčajne nezapojili, a na to, čo je pre nich 
dôležité. 

Činnosti často koordinujú alebo uľahčujú vnútroštátne orgány na vysokej úrovni v spolupráci okrem 
iného s parlamentmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, mimovládnymi 
organizáciami, akademickými partnermi a výskumnými centrami. Organizujú sa diskusie a debaty 
s občanmi s rôznou mierou decentralizácie.  

V niektorých členských štátoch sa činnosti organizujú v spolupráci so zastúpeniami Komisie 
a styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu.  
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Niektoré členské štáty majú tiež v úmysle organizovať občianske panely na národnej úrovni 
s náhodne vybranými občanmi, ktorí zastupujú sociologickú rozmanitosť ich územia a/alebo 
regiónov. Použité metodiky, ktoré sú prispôsobené každému členskému štátu, sa riadia zásadami 
uznávanej metodiky, ktorá zaručuje neutralitu a nezávislosť panelov. S cieľom pomôcť členským 
štátom, ktoré majú v úmysle organizovať panely občanov, bolo v kontexte konferencie vypracované 
usmernenie3, ktoré je k dispozícii na mnohojazyčnej digitálnej platforme.  

Viaceré členské štáty zorganizovali alebo budú organizovať podujatia a dialógy s občanmi s inými 
členskými štátmi alebo konkrétnymi tretími krajinami, na ktorých sa zúčastňujú najmä mladí študenti 
a žiaci.  

Členské štáty sú odhodlané zvyšovať informovanosť a komunikovať o činnostiach konferencie, 
a najmä o mnohojazyčnej digitálnej platforme. Existuje niekoľko príkladov webových stránok 
národných konferencií, ktoré priamo odkazujú na mnohojazyčnú digitálnu platformu.  

Podujatia členských štátov a ich výsledky sa majú nahrať na mnohojazyčnú digitálnu platformu, kde 
ich možno označiť za „inštitucionálne podujatia“. 

Konkrétne usmernenia o tom, ako sa majú organizovať podujatia, sú dostupné v podobe príručiek 
na mnohojazyčnej digitálnej platforme a najmä v „Podrobnom návode pre organizátorov podujatí“.  

  

                                                             
3.Toto usmernenie je inšpirované zásadami dobrej diskusie vymedzenými najmä v správe OECD, v rámci ktorej sa 
preskúmali stovky prípadových štúdií procesov diskusií a ktorá má pomôcť členským štátom zamýšľajúcim usporiadať 
panelové diskusie občanov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 
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IV. Ďalšie kroky 
Mnohojazyčná digitálna platforma, ktorá je hlavným interaktívnym centrom pre príspevky 
a informácie občanov, bude aj naďalej miestom, kde sa budú zhromažďovať myšlienky a informácie 
o množstve podujatí, ktoré sa konajú pod záštitou konferencie. Po ukončení procesu náhodného 
výberu začnú štyri európske panely občanov svoju činnosť v septembri 2021. Nasledujúce plenárne 
zasadnutie konferencie je naplánované na 22. – 23. októbra 2021. V nasledujúcich mesiacoch sa 
naďalej budú organizovať i činnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.  

Viac informácií o dátumoch činností je k dispozícii v predbežnom kalendári konferencie: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Viac informácií o konferencii je k dispozícii na stránke:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 



18 
 

Príloha: Postup a harmonogram konferencie  

 

 

 


