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Upozornenie: za túto správu zodpovedajú výlučne jej autori 

a neodrážajú sa v nej názory inštitúcií EÚ ani Konferencie 

o budúcnosti Európy.  
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Európsky parlament, Rada a Európska komisia poskytli 

prostredníctvom Konferencie o budúcnosti Európy 

európskym občanom zo všetkých 27 členských štátov 

príležitosť zapojiť sa do diskusie o výzvach a prioritách 

Európy s cieľom spoločne vytvoriť Európu pripravenú na 

budúcnosť. Súčasťou postupov konferencie je viacjazyčná 

digitálna platforma (ďalej len „platforma“), ktorá sa spustila 

19. apríla 2021 (futureu.europa.eu) a bude aktívna počas 

celého trvania konferencie.  

Platforma je jedným z kľúčových prvkov konferencie a 

dáva každému občanovi EÚ možnosť zapojiť sa v 

ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. 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. 

Všetky príspevky na platforme sa zhromažďujú a analyzujú 

a slúžia ako podklad pre prácu európskych občianskych 

panelov a pléna konferencie.  

Prvá priebežná správa o platforme bola uverejnená 15. 

septembra a zahŕňala príspevky od spustenia platformy 19. 

apríla až do 2. augusta 2021. Cieľom tejto druhej priebežnej 

správy je zahrnúť aj príspevky do 7. septembra 2021. 

Vzhľadom na pomerne krátky časový rámec, na ktorý sa 

vzťahuje, boli nové príspevky v porovnaní s prvou 

priebežnou správou uvedené samostatne, v rámčeku na 

konci každej témy. Sú začlenené do zhrnutia a 

myšlienkových máp. Podrobnejšie informácie o 

príspevkoch jednotlivých členských štátov na platforme sú 

Úvod 

https://futureu.europa.eu/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sk
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uvedené v doplňujúcej správe, ktorá je sprístupnená na 

platforme súbežne. 

V súčasnej, ešte stále ranej fáze konferencie sa zistenia 

uvedené v tejto správe v žiadnom prípade nemôžu 

považovať za predpovede výsledkov diskusií na platforme. 

Ďalšie správy a prehľady príspevkov vrátane prehľadov 

podľa jednotlivých členských štátov, budú k dispozícii v 

nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, keď budú do 

platformy postupne pribúdať nové príspevky. 

Pri čítaní tejto správy je tiež dôležité mať na pamäti, že 

príspevky na platforme predstavujú názory príslušných 

prispievateľov a nemali by sa považovať za príspevky 

odrážajúce názory európskych občanov ako celku. Budú 

predmetom ďalšej diskusie a hodnotenia počas európskych 

panelových diskusií občanov a plenárneho zasadnutia 

konferencie. 

Analytické výsledky sa uvádzajú v správe podľa tém 

vymedzených na platforme:  

‒ Klimatická zmena a životné prostredie 

‒ Zdravie 

‒ Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a 

zamestnanosť 

‒ EÚ vo svete 

‒ Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

‒ Digitálna transformácia 

‒ Európska demokracia  

‒ Migrácia 

‒ Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

Vzhľadom na prácu európskych občianskych panelov sa 

nápady uvedené na platforme v časti Ďalšie nápady zaradili 

do jednej z deviatich uvedených tém alebo – v prípade 

prierezových podnetov – do viacerých tém. Ku každej téme 

sa uvádza prehľad tematických klastrov predložených 

nápadov a podujatí rozdelených podľa kategórií a 

podkategórií. Myšlienková mapa je grafickým znázornením 

obsahovej analýzy každej témy podľa jednotlivých 

kategórií a podkategórií.  

Poznámka k metodike 

Táto správa sa zameriava najmä na kvalitatívnu 

analýzu príspevkov na platforme. Vychádza sa pri nej z 

nápadov a komentárov prispievateľov s cieľom 

poskytnúť široký prehľad o obsahu platformy. 

Výskumný tím teda v praxi v rámci každej témy 

uskutočnil manuálnu textovú analýzu a klastrovanie 

nápadov pomocou počítačom podporovaného 

klastrovacieho nástroja. Následne sa vypracoval súhrn 

spoločných kategórií a možných podkategórií. 

Klastrová analýza kategórií a podkategórií sa 

uskutočnila v rámci vopred vymedzených tém 

konferencie. To znamená, že nápady, ktoré sa týkajú 

viacerých tém, alebo nápady, ktoré prispievatelia 

zaradili do viacerých tém alebo do časti Ďalšie nápady, 

sa v tejto správe môžu objaviť viackrát v rámci všetkých 

príslušných tém. Tento prístup sa zvolil preto, aby sa 

získal celkový pohľad na každú tému konferencie.  

Zoskupovanie nápadov do kategórií a podkategórií 

neodráža množstvo nápadov alebo komentárov 

súvisiacich s konkrétnou témou. To znamená, že 

podnety, ktoré predložil malý počet prispievateľov, sú 

súčasťou tejto analýzy, ak v porovnaní s podnetmi iných 

prispievateľov predstavujú určitú novú perspektívu. V 

tejto fáze je teda cieľom poskytnúť všeobecný prehľad 

o širokej škále a rozmanitosti nápadov, ktoré sa v 

súčasnosti na platforme predkladajú, a nie zamerať sa na 

relatívnu podporu nápadov alebo rozsah 

identifikovaných kategórií a podkategórií.  

Kvantitatívne prvky (počet nápadov, komentárov, 

schválení, podujatí) sa však uvádzajú s cieľom 

zohľadniť súčasný stav diskusií na platforme vrátane 

vysokého záujmu o niektoré nápady alebo živej diskusie 

o nich. 

Pripomíname tiež, že v analýze uvedenej v tejto správe 

sa pojem „príspevky“ vzťahuje na kombináciu 

nápadov, komentárov a podujatí a „interakcia“ na 

kombináciu nápadov a komentárov. 

Ďalšie podrobnosti o metodickom postupe sú uvedené v 

prílohe II. 
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V tejto správe sa sumarizuje aktivita na viacjazyčnej 

digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy od 

jej spustenia do 7. septembra 2021.   

V tomto období bolo na platforme zaznamenaných 22 498 

príspevkov, z toho 7 115 nápadov, 13 304 komentárov a 

2 079 podujatí, ktoré sa týkali všetkých 10 tém. 

Jednoznačne najvyššia aktivita sa zaznamenala okolo Dňa 

Európy (9. mája).   

Zďaleka najviac príspevkov počas tohto obdobia prišlo k 

témam Európska demokracia a Klimatická zmena, po 

ktorých nasledovala otvorená téma Ďalšie nápady. Do 

aktivity sa zapojili všetky krajiny EÚ. Pokiaľ ide o profil 

účastníkov, zastúpenie vekových skupín je pomerne 

rôznorodé, pričom najaktívnejší sú prispievatelia vo veku 

55 – 69 rokov. Približne 60 % prispievateľov sa označilo za 

mužov a 15 % za ženy. Približne štvrtina prispievateľov 

však neposkytla informácie o svojom pohlaví. V tejto 

súvislosti treba zdôrazniť, že na platforme môžu prispievať 

aj organizácie. 

V poslednom období, ktoré zahŕňa obdobie medzi podaním 

prvej priebežnej správy a touto správou (od 2. augusta 2021 

do 7. septembra 2021), sa zaviedli nové kategórie a 

podkategórie. Nižšie uvádzame ich stručný prehľad:   

- Mimoriadne vysoká úroveň interakcií bola 

zaznamenaná v téme Klimatická zmena a životné 

prostredie v ktorej bolo najviac nových kategórií a 

podkategórií. Existujúce kategórie, ako je 

znečistenie životného prostredia, 

Zhrnutie  
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poľnohospodárstvo a doprava, sa rozšírili a 

kategória spotreba zaznamenala najväčší počet 

nových podkategórií. Doplnili sa dve nové 

kategórie s nápadmi týkajúcimi sa biodiverzity, 

krajinotvorby a výstavby.  

- Téma Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť má tiež pomerne 

veľa nových podkategórií, ktoré potvrdzujú výzvy 

na zvýšenie rodovej rovnosti, ale aj niekoľko 

nápadov týkajúcich sa pracovných podmienok. 

- Pokiaľ ide o ostatné témy, v uplynulom období sa 

zopakovali a rozšírili existujúce kategórie a 

podkategórie. Aktuálne dianie prináša na 

platformu neustále nové nápady. Významným 

príkladom je stiahnutie armády USA z 

Afganistanu a patová situácia vyplývajúca z 

hospodárskych sankcií EÚ voči Bielorusku. Obe 

udalosti viedli k tomu, že prispievatelia naďalej 

vyzývajú na zvýšenie právomocí EÚ v oblastiach, 

ako je migrácia a zahraničná politika.  

 

Klimatická zmena 

a životné prostredie 

Prispievatelia poukazujú na zmenu klímy, jej vplyv a 

mnohé environmentálne výzvy a vyzývajú na prijatie 

konkrétnych opatrení na ich riešenie. Nápady možno 

tematicky zoskupiť takto: 

‒ za jeden z hlavných zdrojov tlaku na životné 

prostredie sa považuje znečistenie. prispievatelia 

navrhujú opatrenia na boj proti celosvetovým 

emisiám uhlíka, znečisteniu vody a svetelnému 

znečisteniu; 

‒ podpora biodiverzity prostredníctvom výziev na 

opätovné zalesňovanie, zastavenie odlesňovania a 

posilnenie výskumných zariadení; 

‒  prispievatelia, ktorí chcú opatrenia na podporu 

rozvoja a využívania alternatívnej dopravy šetrnej 

k životnému prostrediu, označili za najväčší zdroj 

znečistenia dopravu. Rozoberajú sa tu rôzne formy 

verejnej dopravy; 

‒ v rámci kategórie poľnohospodárstva je výraznou 

podkategóriou výzva na odstránenie používania 

pesticídov a vo všeobecnosti na prijatie 

poľnohospodárskych postupov šetrnejších k 

životnému prostrediu vrátane adaptácie na zmenu 

klímy. Medzi ďalšie opatrenia týkajúce sa 

životného prostredia patrí podpora miestneho 

poľnohospodárstva, biodiverzity, vegetariánskej 

alebo vegánskej stravy a spravodlivé ceny pre 

poľnohospodárov;  

‒ v rámci kategórie spotreba prispievatelia požadujú 

prísnejšie opatrenia na riešenie problematiky 

odpadu, plytvania potravinami a podporu 

recyklácie, ktoré budú zamerané na výrobcov aj 

spotrebiteľov. Okrem toho požadujú opatrenia na 

podporu udržateľnejšej spotreby v odvetviach, ako 

je cestovný ruch, móda či elektronické spotrebiče; 

‒ osobitná kategória je venovaná myšlienkam 

týkajúcim sa udržateľného bývania, ekologických 

stavebných materiálov a Nového európskeho 

Bauhausu; 

‒ zastavenie dotácií, ktoré nie sú šetrné k životnému 

prostrediu, a návrh dane z udržateľnosti; 

‒ podpora a investície do alternatívnych zdrojov 

energie, šetrných k životnému prostrediu a 

vykurovania.  

 

 

 

Zdravie   

Téma Zdravie pokrýva široké spektrum kategórií. 

Prispievatelia požadujú väčšiu harmonizáciu a integráciu, 

čo je ovplyvnené aj skúsenosťami s pandémiou ochorenia 

COVID-19 a jej vplyvom. Hlavné kategórie: 

‒ intenzívnejšia spolupráca alebo dokonca posilnený 

systém zdravotnej starostlivosti EÚ, čím sa 

zabezpečí prístup k zdravotnej starostlivosti pre 

všetkých; 

‒ potreba koordinovaných inovácií a investícií EÚ v 

rámci výskumu v oblasti zdravia, najmä v 
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súvislosti so starnúcim demografickým profilom 

EÚ; 

‒ prostriedky a opatrenia na podporu zdravotnej 

gramotnosti, zdravého životného štýlu a 

stravovania, ako aj prístupu k verejnému zdraviu 

zameraného viac na prevenciu;  

‒ posúdenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 

a ponaučenia, ktoré je potrebné vyvodiť. 

Silnejšie 

hospodárstvo, 

sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť  

Prispievatelia zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa Európa stala 

inkluzívnejšou a sociálne spravodlivejšou, najmä vzhľadom 

na pandémiu ochorenia COVID-19. Okrem toho sa 

prispievatelia domnievajú, že kvalita života rôznych skupín 

obyvateľov, najmä tých najviac znevýhodnených, má pre 

úspešné fungovanie EÚ a jej ďalší rast kľúčový význam. 

Najvýznamnejšie kategórie, o ktorých sa v rámci tejto témy 

diskutuje, sú: 

‒ rôzne formy zdaňovania v záujme spravodlivého a 

inkluzívneho hospodárstva, napr. daňové opatrenia 

na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže 

medzi spoločnosťami, environmentálne dane a 

minimálna celoeurópska daň na boj proti daňovým 

rajom;  

‒ prispievatelia sa domnievajú, že na dosiahnutie 

sociálnej spravodlivosti sú dôležité opatrenia v 

oblasti sociálneho zabezpečenia. Medzi nápady, o 

ktorých sa najviac diskutuje, patrí univerzálny 

príjem;  

‒ návrhy na vybudovanie inkluzívnejšej a sociálne 

spravodlivejšej Európy v súlade s Európskym 

pilierom sociálnych práv, ako sú opatrenia 

sociálnej ochrany, odstránenie rozdielov v 

odmeňovaní žien a mužov, rodová rovnosť, práva 

osôb so zdravotným postihnutím, práva LGBTI 

osôb a ich zastúpenie; 

‒ spoločná daňová politika s európskou fiškálnou 

reformou v záujme jednotnejšej európskej 

budúcnosti vrátane väčšieho objemu vlastných 

zdrojov EÚ alebo rozpočtu nezávislého od 

členských štátov; 

‒ oživenie hospodárstva vrátane obáv týkajúcich sa 

rastúceho verejného dlhu v EÚ, diskusie o úlohe 

Európskej centrálnej banky, výzvy na preskúmanie 

Paktu stability a rastu a na rozšírenie Fondu 

obnovy, ako aj podpora miestnej výroby a miestnej 

spotreby s cieľom podporiť hospodárstvo EÚ; 

‒ pracovné podmienky s jasnejšími pravidlami pre 

prácu z domu (a tiež prácu zo zahraničia), kratšie 

pracovné týždne, zákaz neplatených stáží; 

‒ osobitné opatrenia na ďalšie uľahčenie mobility 

pracovnej sily v rámci EÚ a posilnenie práv 

mobilných Európanov;  

‒ podpora rastu zamestnanosti investovaním do 

inovácie, vzdelávania a výskumu a vývoja. 

EÚ 

vo svete  

Prispievatelia vo všeobecnosti vyzývajú na posilnenie 

prítomnosti EÚ na globálnej politickej scéne, a to v rámci 

susedskej politiky, a to aj pokiaľ ide o západný Balkán, ako 

aj vo vzťahoch napríklad s africkými a latinskoamerickými 

krajinami. Prispievatelia platformy sa domnievajú, že EÚ 

by mala byť odvážnejšia pri presadzovaní mäkkej aj tvrdej 

moci. Medzi nápady patrí: 

‒ asertívnejší zahraničnopolitický postoj s rôznymi 

prostriedkami a mechanizmami, aby si EÚ na 

globálnej politickej scéne vážili a brali ju vážne; to 

zahŕňa využívanie mäkkej moci v pozícii zástancu 

multilateralizmu, ale aj tvrdej moci, pričom 

diskusia sa vedie najmä o spoločnej obrannej 

politike, ktorá by jej umožnila zasiahnuť, ale mala 

by aj odrádzajúci účinok a predstavovala by 

geopolitickú silu voči ostatným svetovým 

mocnostiam;   

‒ vytvorenie armády EÚ; 

‒ opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, aby sa EÚ na 

celosvetovej politickej scéne vnímala tak, že jej 

inštitúcie konajú ako jeden celok; viditeľnejšia 

prítomnosť, pričom členské štáty by mali ukončiť 
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vzájomné vnútorné súťaženie. To súvisí s výzvou 

na vytvorenie federálnej Európy, o ktorej sa viedli 

početné diskusie na iných miestach; a 

‒ spoločná zahraničná politika s väčšími 

právomocami Európskeho parlamentu a 

prehodnotenie pravidla jednomyseľnosti.  

 

Hodnoty a práva, 

právny štát a 

bezpečnosť 

Podstatná časť interakcií v súvislosti s touto témou sa 

zaoberá fenoménom známym ako „nebezpečenstvo 

vzostupu neliberálnych demokracií“ v rámci EÚ a potrebou 

chrániť hodnoty EÚ. Hlavné kategórie a nápady: 

‒ skupina prispievateľov sa zameriava na to, čo 

predstavuje hodnoty EÚ, a vyzýva na väčšiu 

rodovú rovnosť a diskusie o úlohe kresťanských 

hodnôt; 

‒  často sa spomína ochrana súkromia v rýchlo sa 

meniacom technologickom prostredí, ako aj 

potreba chrániť bezpečnosť detí v súvislosti s ich 

aktivitami na internete; 

‒ v niektorých príspevkoch sa odráža snaha o návrat 

k normálnemu stavu čo najskôr, ako to situácia v 

súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

umožní.  

‒ zaznievajú aj výzvy na lepšiu ochranu LGBTI, 

potláčanie nenávistných prejavov a prevzatie 

vedúcej úlohy v oblasti ochrany práv zvierat; 

‒ predložilo sa niekoľko konkrétnych návrhov, ako 

zlepšiť ochranu hodnôt EÚ a právneho štátu v EÚ, 

ako aj ľudské práva vo všeobecnosti;  

‒ v rámci kategórie bezpečnosti diskutujú viacerí 

účastníci o myšlienke armády EÚ a o potrebe užšej 

spolupráce medzi európskymi krajinami v 

otázkach vnútornej bezpečnosti. 

 

Digitálna transformácia  

Prispievatelia vo všeobecnosti zdôrazňujú 

význam uľahčovania a uskutočnenia digitálnej 

transformácie v širokej škále oblastí, od hospodárstva po 

zdravie. Upozorňujú však zároveň na viacero s ňou 

súvisiacich výziev, ako sú napríklad etické hľadiská, 

nedostatky všeobecného nariadenia o ochrane údajov a 

kybernetické hrozby. Hlavné kategórie: 

‒ digitalizácia hospodárstva sprevádzaná 

opatreniami týkajúcimi sa kryptomien a výzva na 

zavedenie digitálneho eura;  

‒ prostriedky a opatrenia na podporu digitálnych 

inovácií, ako je umelá inteligencia, a posilnenie 

digitálnej suverenity. To zahŕňa viacero rôznych 

podkategórií: udržateľná výroba, sociálne médiá a 

platformy, ktoré spĺňajú normy EÚ, pokiaľ ide o 

súkromie, a vo všeobecnosti budovanie 

európskeho digitálneho ekosystému, ktorý bude 

konkurencieschopný a otvorený svetu a zároveň 

bezpečný a rešpektujúci súkromie; 

‒ digitálne zručnosti pre zamestnancov a podpora 

podnikov pri prispôsobovaní sa digitálnej 

transformácii; 

‒ kybernetická armáda na obranu EÚ pred 

kybernetickými hrozbami; 

‒ intenzívnejšie využívanie digitálneho hlasovania s 

cieľom zlepšiť jeho prístupnosť, najmä v súvislosti 

s pandémiou. Niektorí prispievatelia naopak 

požadujú v tejto oblasti opatrnosť;  

‒ téma digitálnych údajov a ochrany osobných 

údajov sa čoraz viac rozvíja a objavujú sa nápady 

týkajúce sa centralizovaného uchovávania 

citlivých osobných údajov, ochrany verejných sietí 

pomocou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom 

alebo blokového reťazca a ochrany bezpečnosti 

detí v digitálnom prostredí; 

‒ digitálne zjednotenie EÚ s návrhmi týkajúcimi sa 

digitálnych portálov, celoeurópskej identifikácie 

prostredníctvom digitálnej elektronickej 

identifikácie alebo celoeurópskej metódy 

autentifikácie na prístup k osobným údajom alebo 

na verejné služby; 
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‒ investovanie do digitálneho vzdelávania a 

digitálneho zdravia s cieľom podporiť zdravé a 

uvedomelé využívanie technológií. 

 

Európska 

demokracia  

Nápady v rámci tejto témy sa týkajú širokej škály otázok. 

Prispievatelia žiadajú reštrukturalizáciu európskych 

inštitúcií či dokonca federalizáciu Európskej únie. V 

rôznych návrhoch sa požaduje intenzívnejšia účasť a 

angažovanosť občanov. Najvýznamnejšie kategórie sú:  

‒ často spomínaná otázka federalizácie EÚ, ktorá sa 

vyskytuje aj v rámci v iných tém platformy. 

Niektorí účastníci obhajujú decentralizáciu s 

väčšou právomocou pre členské štáty;  

‒ navrhujú sa inštitucionálne reformy s cieľom 

zvýšiť efektívnosť a transparentnosť inštitúcií EÚ 

a priblížiť ich občanom. V príspevkoch sa 

najčastejšie navrhuje hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou namiesto jednomyseľného hlasovania v 

Rade a posilnená úloha Európskeho parlamentu;  

‒ mechanizmy na zlepšenie účasti občanov EÚ 

prostredníctvom voľby predsedu EÚ, 

nadnárodných zoznamov strán pre voľby do 

Európskeho parlamentu alebo nadnárodných 

kampaní. Navrhujú sa aj ďalšie opatrenia na to, aby 

sa konzultácie s občanmi a ich účasť stali 

štrukturálnou súčasťou riadenia EÚ;  

‒ mechanizmy a prostriedky na lepšie zapojenie 

občanov EÚ a zabezpečenie toho, aby boli viac 

prepojení a lepšie informovaní o EÚ a jej 

rozhodnutiach. Návrhy týkajúce sa lepšej 

komunikácie, spoločných únijných mediálnych 

platforiem a podpory európskeho ducha sa 

objavujú aj v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže 

a športu;  

‒ mechanizmy a prostriedky na ochranu 

demokratických hodnôt, pokiaľ ide o lobizmus, 

korupciu a opatrenia proti vládam porušujúcim 

demokratické zásady. 

 

 

Migrácia  

Interakcie v rámci tejto témy sú veľmi protichodné. Ide o 

tému, ktorá vyvoláva najväčšiu polarizáciu, pričom mnohí 

sa dôrazne zasadzujú proti akejkoľvek migrácii a iní zase 

obhajujú migračné politiky viac zamerané na ľudské práva. 

Interakcie možno rozdeliť na: 

‒ tých, ktorí sa stavajú proti migrácii do EÚ a 

vyjadrujú svoj nesúhlas, sklamanie a pocit 

ohrozenia vlastnej kultúrnej identity;  

‒ tých, ktorí diskutujú a navrhujú konkrétne 

opatrenia a prostriedky na zníženie migrácie alebo 

rôzne formy kontrolovanej migrácie;   

‒ tých, ktorí zdôrazňujú potrebu riešiť základné 

príčiny migrácie v krajinách pôvodu, napríklad 

posilnením rozvojových politík, alebo ktorí 

spochybňujú obchodné dohody a vojenské 

intervencie EÚ. Diskutuje sa aj o spôsoboch boja 

proti klimatickej migrácii; 

‒ tých, ktorí vyzývajú na migračnú politiku 

rešpektujúcu ľudské práva, s väčšou solidaritou a 

lepšou integráciou; 

‒ prostriedky a opatrenia na uľahčenie integrácie a 

podporu práv osôb s trvalým pobytom v EÚ. 

 

Vzdelávanie, kultúra, 

mládež a šport 

Obsah v rámci tejto témy je v súčasnosti veľmi nesúrodý a 

zahŕňa mnoho rôznorodých myšlienok s najsilnejším 

zameraním na vzdelávanie a kultúru. Kategórie v rámci tejto 

témy sú prierezové a objavujú sa v rámci platformy aj inde.   

‒ V súčasnosti sa väčšinou diskutuje o nápadoch 

týkajúcich sa vzdelávania, kultúry a športu ako 

prostriedku na podporu rozvoja európskej identity 

a európskeho občianstva; patria sem rôzne návrhy 

na podporu výmen a interakcií, napríklad 
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prostredníctvom programu Erasmus a športových 

podujatí medzi jednotlivými krajinami Európy; 

‒ pokiaľ ide o vzdelávanie, prispievatelia uvádzajú 

potrebu prehodnotiť vzdelávanie s ohľadom na 

väčšiu digitalizáciu, vzdelávaciu mobilitu v rámci 

Európy a podporu mäkkých zručností;  

‒ veľký dôraz sa kladie na úlohu médií a európskej 

žurnalistiky, ako aj európskych produkcií pri šírení 

európskych hodnôt a kultúry; 

‒ na platforme sa v rámci viacerých tém často 

objavuje návrh zjednocujúceho a spoločného 

jazyka; 

‒ okrem toho sa v rámci tejto témy vyskytujú nápady 

týkajúce sa konkrétnych opatrení súvisiacich s 

mládežou a nezamestnanosťou mladých ľudí. 
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Prehľad činností 

Od spustenia viacjazyčnej digitálnej platformy 19. apríla do 

7. septembra 2021 sa na platforme vyzbieralo spolu 22 498 

príspevkov v kategóriách nápady, komentáre a podujatia. 

Konkrétne možno túto aktivitu rozčleniť na:  

‒ nápady: 7 115 

‒ komentáre: 13 304 

                                                      

1 Doteraz sa na podujatiach zúčastnilo viac ako 100 000 účastníkov 

‒ podujatia: 2 0791 

Pri pohľade na trend (pozri Ilustrácia1) možno pozorovať 

dva vrcholy v počte príspevkov. Prvý sa zhoduje so 

spustením platformy a druhý nastal približne v čase 

otvorenia Konferencie o budúcnosti Európy v Deň Európy 

(9. mája). 

1. Prehľad príspevkov 

na platforme 

 



   
 

   

 

Ilustrácia 1 – Chronologický prehľad denných príspevkov (19. 4. 2021 – 7. 9. 2021) 
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Pred zadaním príspevku na platformu sa prispievatelia 

vyzvú, aby poskytli informácie o krajine pobytu, vzdelaní, 

veku, pohlaví a zamestnaní. Údaje sa spracúvajú anonymne. 

Keďže tieto informácie sa poskytujú dobrovoľne, dajú sa z 

nich vyvodiť iba obmedzené závery, ktoré sa uvádzajú 

nižšie. Napríklad 29 % príspevkov pochádza od účastníkov, 

ktorí nezverejnili svoju krajinu pobytu.  

Ako vidieť na ilustrácii 2, kde sa uvádza celkový počet 

príspevkov podľa krajín, do aktivity na platforme sa zapojili 

všetky krajiny EÚ. Okrem toho bolo zaznamenaných 32 

príspevkov z tretích krajín mimo EÚ. 

Ilustrácia 2 – Počet príspevkov podľa krajín (19. 4. 2021 

– 7. 9. 2021)

Pre lepšiu predstavu o počte príspevkov v pomere k počtu 

obyvateľov sa na ďalšej ilustrácii uvádza prehľad počtu 

príspevkov z každej krajiny na milión obyvateľov.  

Ilustrácia 3 – Počet príspevkov podľa krajín v prepočte 

na milión obyvateľov (19. 4. 2021 – 7. 9. 2021) 
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Kto sa zapája do 

diskusie?  

Približne šesť z desiatich ľudí prispievajúcich na platforme 

sa označilo za mužov (60,4 %) a 15 % sa označilo za ženy. 

Štvrtina (24,6 %) však neuviedla informácie o svojom 

pohlaví a 0,2 % označilo „iné“, takže tieto údaje poskytujú 

len obmedzený obraz. V tejto súvislosti treba pripomenúť, 

že na platforme môžu prispievať aj organizácie. 

Zastúpenie vekových skupín je v súčasnosti pomerne 

diverzifikované, pričom z hľadiska príspevkov je 

najaktívnejšiou vekovou skupinou skupina 55 až 69 rokov 

(22,1 %), za ktorou nasleduje skupina 25 – 39 rokov 

(20,7 %).  

Pokiaľ ide o povolanie, najaktívnejšími prispievateľmi na 

platforme sú odborní pracovníci (15,3 %) a riadiaci 

pracovníci (12,8 %). Pomerne aktívni sú aj dôchodcovia 

(12,6 %), zatiaľ čo aktivita študentov sa v porovnaní s 

predchádzajúcim obdobím znížila (10,7 %). Manuálni 

pracovníci (7 %), samostatne zárobkovo činné osoby 

(9,7 %) a nezamestnaní (2,7 %) boli doteraz relatívne menej 

aktívni na platforme.  

Pokiaľ ide o vzdelanie, veľmi aktívni (49 %) boli doteraz 

ľudia s vysokoškolským vzdelaním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia 4 – Vek, pohlavie, vzdelanie a povolanie 

účastníkov (19. 4. 2021 – 7. 9. 2021) 
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Horúce témy z hľadiska 

príspevkov  

Od prvých mesiacov konferencie sa najvyšší podiel 

príspevkov (nápady, komentáre, podujatia – 4 026) 

zaznamenal v rámci témy Európska demokracia, po ktorej 

nasledovala téma Klimatická zmena a životné prostredie 

(3 791). Na treťom mieste sú príspevky k téme Ďalšie 

nápady, po ktorých nasledujú témy Silnejšie hospodárstvo, 

sociálna spravodlivosť a zamestnanosť (4. miesto) a EÚ vo 

svete (5. miesto) (pozri ilustráciu 5). Ako sme už uviedli, 

príspevky k téme Ďalšie nápady sa počas analýzy rozdelili 

medzi ostatné témy. Niektoré témy majú viac komentárov 

alebo nápadov ako iné, napríklad téma Klimatická zmena a 

životné prostredie má najvyšší počet nápadov (1 307). 

Podobne má téma Európska demokracia celkovo 373 

podujatí, čo je podstatne viac ako ktorákoľvek iná téma.  

 

  

Ilustrácia 5 – Príspevky na platforme podľa tém (19. 4. – 7. 9. 2021) 
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Najnovší vývoj 

 

Od 2. augusta 2021 do 7. septembra 2021 dosiahla aktivita 

na platforme celkovo 2,839 príspevkov, ktoré pozostávali z:  

 1 017 nápadov  

 1 425 komentárov  

 397 podujatí  

Týždenný priemer aktivity za minulé obdobie predstavoval 

89 príspevkov denne v prvej polovici augusta (9. – 15. 

augusta) a 79 príspevkov na konci mesiaca (30. august – 5. 

septembra). Najnižšie týždenné priemery boli zaznamenané 

v polovici augusta a na začiatku septembra (51 príspevkov 

denne). Z hľadiska objemu príspevkov boli v tomto období 

na prvých troch miestach Nemecko, Francúzsko a Belgicko 

so 443, 206, resp. 184 príspevkami. Za nimi nasledovali 

Španielsko so 185 a Fínsko so 145 príspevkami. 

Pokiaľ ide o podiel príspevkov v pomere k počtu 

obyvateľov, najvyššia úroveň aktivity v auguste bola 

zaznamenaná vo Fínsku. Okrem toho sa v auguste 

zaznamenal vysoký podiel príspevkov na milión 

obyvateľov pre Lotyšsko, Belgicko, Luxembursko a 

Maďarsko.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustrácia 7 – Počet príspevkov podľa krajín v prepočte 

na milión obyvateľov (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

 

 

 

Ilustrácia 6 – Počet príspevkov podľa krajín (2. 8. 2021 

– 7. 9. 2021) 
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Trend priorít od 
2. augusta 2021 do 
7. septembra 2021 

Pokiaľ ide o trend priorít, v minulom období vyvolali 

najväčšiu aktivitu témy Klimatická zmena a životné 

prostredie (638 nápadov, komentárov a udalostí) a 

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport (392 nápadov, 

komentárov a udalostí), pričom táto kategória predbehla v 

počte príspevkov v tomto období tému Európska 

demokracia (391 nápadov, komentárov a udalostí).  

Vysoký počet príspevkov na tému Klimatická zmena a 

životné prostredie sa odráža aj v rozširovaní kategórií a 

podkategórií v rámci tejto témy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustrácia 8 – Porovnanie prehľadu príspevkov podľa tém za minulé obdobie a celkovo 
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Téma Klimatická zmena a životné prostredie zaznamenala 

od vzniku platformy celkovo 3 791 komentárov, nápadov a 

udalostí (1 307 nápadov, 2 128 komentárov a 356 udalostí). 

V súvislosti so zmenou klímy a informovanosť o jej 

účinkoch prispievatelia upozorňujú na početné 

environmentálne výzvy a vyzývajú na konkrétne nepretržité 

opatrenia na ich riešenie. Nápady v rámci tejto témy sú 

rôznorodé a možno ich zoskupiť do týchto kategórií: 

 znečistenie 

 doprava 

 poľnohospodárstvo 

 spotreba 

 subvencovanie, zdaňovanie 

 energia 

 zmena v postojoch a správaní 

Znečistenie  

Znečistenie označujú prispievatelia za hlavný zdroj tlaku na 

životné prostredie. Diskutuje sa o zelenej transformácii a na 

zníženie znečistenia sa navrhujú rôzne riešenia (pozri 

podujatie). V jednom z nápadov, ktorý na platforme získal 

najväčšiu podporu, sa navrhuje, že EÚ by mala zabezpečiť 

silný a inkluzívny prístup riadenia, v rámci ktorého sa na 

navrhovaní a vykonávaní politík v oblasti adaptácie na 

2. Klimatická zmena 
a životné prostredie 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=sk
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všetkých úrovniach zúčastňujú aj pracovníci a odborové 

zväzy. Zdôrazňuje sa, že stratégia EÚ na riešenie zmeny 

klímy by mala zahŕňať konkrétne politické opatrenia, 

ktorými sa zachovajú pracovné miesta a chráni zdravie a 

bezpečnosť pracovníkov, ako aj aktívne politiky trhu práce 

a rekvalifikáciu a odbornú prípravu s cieľom zabrániť strate 

pracovných miest (pozri nápad). 

Diskutuje sa o viacerých oblastiach znečistenia v týchto 

podkategóriách: emisie, odlesňovanie, znečistenie vody, 

svetelné znečistenie a používanie plastov. 

Pokiaľ ide o emisie, jedna z najviac diskutovaných 

problematík sa týka zdaňovania emisií, konkrétnejšie 

zdaňovania s cieľom podnietiť podniky, aby znižovali 

emisie skleníkových plynov tým, že sa rozhodnú pre 

lacnejšie obnoviteľné zdroje energie, čo následne povedie k 

tomu, že zákazníci si vyberú udržateľnejšie riešenia (pozri 

príklad nápadu). Okrem toho sa tiež objavila výzva na 

rozšírenie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU 

ETS).  

Ďalšia podkategória nápadov sa týka odlesňovania, pričom 

prispievatelia vyzývajú, aby sa investovalo do opätovného 

zalesňovania Európy (pozri príklad nápadu) alebo z 

celosvetového hľadiska do záchrany pľúc planéty, 

konkrétne amazonských dažďových pralesov a iných 

dažďových pralesov sveta, a to s cieľom nielen spomaliť 

globálne znečistenie uhlíkom a ochrániť druhy, ale aj znížiť 

migračné tlaky na Európu (pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o podkategóriu znečistenia vôd, veľký dôraz sa 

kladie na potrebu zaistiť bezpečnosť zdrojov pitnej vody a 

čistých ekosystémov do budúcnosti (pozri podujatie). 

Okrem toho sa objavili konkrétne návrhy na boj proti 

zvyšujúcej sa hladine oceánov a znečisteniu riek (pozri 

príklad podujatia). V jednom z nápadov sa navrhuje 

vytvoriť zariadenia na recykláciu plastov pochádzajúcich z 

riek a oceánov (pozri nápad). 

V ďalších nápadoch na platforme sa navrhuje obmedziť 

svetelné znečistenie (pozri príklad nápadu). 

 

Doprava 

Veľká skupina nápadov v kategórii dopravy sa zameriava 

na vzťah medzi dopravou a znečistením. Niektoré z 

návrhov, ktoré tu uvádzame, sa týkajú zmeny dopravného 

systému s cieľom znížiť znečistenie. 

V nápadoch predložených na platforme týkajúcich sa 

dopravného systému sa v prvom rade vyzýva, aby sa v 

záujme zníženia znečistenia v EÚ zakázali lety na krátke 

vzdialenosti (pozri príklad nápadu). Prispievatelia 

zdôrazňujú, že objem leteckého priemyslu sa už aj tak 

zmenšil v dôsledku pandémie. 

Vo všeobecnosti existuje silná podpora pre zlepšenie 

systémov verejnej dopravy v Európe (pozri príklad nápadu) 

ako ekologickejšej alternatívy k letom na krátke 

vzdialenosti. Veľakrát sa konkrétne spomína spoločná 

európska železničná sieť (pozri príklad nápadu). Jeden 

prispievateľ navrhuje internetový vyhľadávač Euro 

Trainscanner s cieľom zatraktívniť cestovanie železničnou 

dopravou (pozri nápad) a ďalší navrhuje zavedenie 

integrovaného cestovného lístka EÚ, ktorý by bol v mestách 

zadarmo (pozri nápad). 

Ďalšie nápady sa týkajú spoločnej cyklistickej siete, v rámci 

ktorej sa navrhuje napríklad rozšírenie cyklistických trás 

alebo vytvorenie celoeurópskej siete cyklistických trás 

(pozri príklad nápadu). 

Ďalší súbor nápadov sa zameriava na inováciu a vývoj 

elektrických vozidiel, ako sú automobily a bicykle, a ich 

integráciu do súčasného prostredia, napríklad zabezpečením 

siete nabíjacích staníc (pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o otázku dekarbonizácie dopravy a dopravy 

šetrnejšej k životnému prostrediu, prispievatelia tiež 

zdôrazňujú význam cezhraničných projektov na podporu 

lodnej a železničnej dopravy (pozri príklad nápadu). 

Vyzýva sa aj na vypracovanie programov na podporu 

výskumu, vývoja a inovácie s cieľom vyrábať dopravné 

prostriedky, a to verejné i súkromné, individuálne i 

kolektívne, ktoré by neznečisťovali životné prostredie a boli 

by 100 % energeticky sebestačné (pozri príklad nápadu). 

 

Poľnohospodárstvo 

V rámci kategórie poľnohospodárstvo prispievatelia 

pomerne často obhajujú koncepciu ekologického 

poľnohospodárstva a väčšieho počtu malých fariem (pozri 

príklad nápadu), pričom požadujú zákaz používania 

pesticídov a intenzívneho poľnohospodárstva (pozri príklad 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=sk
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50&locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=sk
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t=&locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
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nápadu). Niektorí prispievatelia zachádzajú ešte ďalej a 

navrhujú, aby sa zákaz rozšíril aj na použitie na súkromné 

účely: kým poľnohospodári musia používanie pesticídov 

dokumentovať, súkromní majitelia záhrad, ktorí si takéto 

výrobky môžu legálne zakúpiť, takúto požiadavku spĺňať 

nemusia a často si ich škodlivé účinky ani neuvedomujú 

(pozri príklad nápadu). 

V ďalších nápadoch sa navrhuje, aby EÚ vyvíjala väčšie 

úsilie na podporu rastlinnej stravy z dôvodu ochrany klímy 

a zachovania nášho životného prostredia. Niektorí 

prispievatelia však vyjadrujú etické obavy v súvislosti s 

odôvodnením tohto opatrenia (pozri príklad nápadu). Táto 

otázka sa rieši aj v rámci témy Zdravie.  

Prispievatelia tiež dôrazne podčiarkujú, že je potrebné 

zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a potravinovú 

bezpečnosť prostredníctvom podpory miestneho 

poľnohospodárstva (pozri príklad nápadu). Miestne 

poľnohospodárstvo by sa mohlo podporovať napríklad 

vytvorením potravinových pásov v okolí miest, 

požadovaním výsadby ovocných stromov v mestských 

oblastiach, podporou nadobúdania pôdy výrobcami a 

poľnohospodármi prostredníctvom obmedzenia ceny 

takejto pôdy, vyžadovaním, aby sa časti striech verejných 

budov využívali na mestské poľnohospodárstvo, 

obmedzením tlaku na bývanie na poľnohospodárskej pôde 

(pozri nápad). 

Prispievatelia chcú zároveň podporovať biodiverzitu v 

Európe, napríklad konkrétnymi opatreniami, ako sú zelené 

strechy (pozri príklad nápadu). 

Diskutuje sa aj o príjmoch poľnohospodárov, pričom 

niektorí prispievatelia požadujú, aby poľnohospodári 

namiesto dotácií dostávali garantovaný príjem 

prostredníctvom spravodlivých cien (pozri príklad nápadu).  

 

Spotreba 

V rámci podkategórie spotreba zaznela všeobecná výzva na 

zmenu súčasného systému masívnej spotreby tovarov a 

služieb (pozri príklad nápadu). Niektorí prispievatelia 

zachádzajú ešte ďalej tým, že navrhujú zavedenie kvót na 

maximálnu spotrebu a výrobu (pozri príklad nápadu). 

Viacerí prispievatelia na platforme poukazujú na značný 

objem vyprodukovaného odpadu a navrhujú viacero 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadu a boj proti nemu, 

ako je recyklácia (pozri príklad nápadu), a možnosť 

rozhodnúť sa pre výrobky bez obalov alebo s malým 

množstvom obalov s cieľom znížiť negatívny vplyv na 

životné prostredie (pozri príklad nápadu). Objavila sa tiež 

dôrazná výzva na zastavenie dovozu produktov, ktoré 

spôsobujú odlesňovanie tropických pralesov (pozri príklad 

nápadu). 

Druhá línia nápadov sa zasadzuje za modernejší systém 

označovania výrobkov (pozri príklad nápadu), v ktorom by 

sa uvádzal vplyv výroby na životné prostredie alebo to, či 

výrobky obsahujú mikroplasty, a teda majú dlhodobý 

negatívny vplyv na zdravie spotrebiteľov (pozri príklad 

nápadu). 

Tretia línia sa týka rýchleho módneho a textilného 

priemyslu s cieľom dosiahnuť, aby bol tento priemysel 

šetrnejší k životnému prostrediu; prispievatelia zdôrazňujú 

obrovské množstvo zdrojov použitých pri výrobe oblečenia, 

ako aj skutočnosť, že odevy sú často nevhodné na 

recykláciu (pozri príklad nápadu). 

Účastníci okrem toho zdôrazňujú, že namiesto masového 

cestovného ruchu je potrebné podporovať ekologický a 

udržateľný cestovný ruch, keďže masový cestovný ruch má 

značný vplyv na prírodné a kultúrne zdroje (pozri príklad 

podujatia). 

V poslednej skupine komentárov a nápadov v rámci tejto 

kategórie sú vyjadrené obavy v súvislosti s odpadom z 

nových elektronických spotrebičov a požaduje sa v nich 

okrem iného, aby sa pre tieto spotrebiče predĺžila povinná 

záručná doba a zabezpečila sa ich opraviteľnosť (pozri 

príklad nápadu). Niektorí účastníci tiež chcú, aby sa 

obmedzila spotreba energie, najmä vzhľadom na to, že 

elektrická energia sa vo veľkej miere vyrába z fosílnych 

palív, a to stanovením mesačnej kvóty spotreby elektrickej 

energie, pričom nadmerná spotreba by sa zdanila (pozri 

príklad nápadu). 

Subvencovanie, 

zdaňovanie 

V rámci tejto kategórie prispievatelia vyzývajú na 

zastavenie dotácií, ktoré nie sú šetrné k životnému 

prostrediu, ako sú škodlivé dotácie na rybolov (pozri nápad) 

alebo dotácie na fosílne palivá (pozri nápad). V ďalších 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
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návrhoch sa podobne obhajuje zvýšenie dotácií na projekty 

v oblasti biodiverzity a zmeny klímy, ktoré by viedli k 

dlhodobému pozitívnemu výhľadu. 

Prispievatelia takisto navrhujú zaviesť daň z udržateľnosti 

(pozri príklad nápadu), ktorá by zvýšila cenu 

neudržateľných výrobkov, čím by sa stali pre spotrebiteľov 

aj výrobcov menej atraktívnymi. Tým by EÚ podľa nich 

zároveň získala dodatočné príjmy na investovanie do 

udržateľnosti. 

 

Energia 

Prispievatelia na platforme navrhujú posilniť využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov v malom aj veľkom 

rozsahu a obmedziť využívanie jadrovej energie alebo 

prípadne rozvíjať bezpečnú jadrovú energiu a využívať ju v 

krajinách a na miestach, kde nie je možné využívať 

obnoviteľné zdroje energie (pozri príklad nápadu).   

Druhým najviac podporovaným nápadom v rámci témy 

Klimatická zmena je od spustenia výzva na zastavenie 

všetkých dotácií na fosílne palivá (pozri príklad nápadu). 

Prispievatelia zároveň požadujú, aby sa preskúmali 

alternatívne zdroje energie (pozri príklad podujatia), ako je 

termonukleárna fúzia, geotermálna energia alebo vodík, 

ktoré by významne prispeli k energetickej rozmanitosti 

(pozri príklad nápadu). Prispievatelia však zdôrazňujú, že aj 

alternatívne zdroje, ako je veterná energia, by mali byť 

akceptované miestnym obyvateľstvom a že treba 

zabezpečiť, aby mali pozitívny vplyv na biodiverzitu, ľudí 

a krajinu (pozri príklad nápadu). 

 

Zmena v postojoch a 

správaní  

Ďalší dôraz sa kladie na vzdelávanie a zvyšovanie 

informovanosti Európanov všetkých generácií (pozri 

podujatie). Zatiaľ čo väčšina nápadov sa týka vzdelávania 

mladých ľudí (pozri príklad nápadu), ojedinelá nie je ani 

výzva na zapojenie starších Európanov do iniciatív v oblasti 

zmeny klímy, najmä z dôvodu starnutia obyvateľstva v 

Európe (pozri príklad nápadu). Niektorí prispievatelia 

okrem toho zdôrazňujú, že je potrebné, aby európske 

inštitúcie podporovali ekologicky zodpovednú 

komunikáciu. Navrhujú napríklad vypracovať 

komunikačné balíky o tom, „ako sa stať ekologicky 

zodpovedným Európanom“, a posilniť vzdelávanie v oblasti 

životného prostredia s cieľom vytvoriť štvrte zodpovedné 

za životné prostredie (pozri nápad). 

 

  

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

Téma Klimatická zmena a životné prostredie zaznamenala 

najväčšie rozšírenie kategórií a podkategórií v minulom 

mesiaci. 

Nová kategória, ktorá vyzýva na podporu biodiverzity je 

spojená s návrhom vysádzať stromy na všetkých tzv. 

zabudnutých miestach, ako sú diaľnice, cestné križovatky 

atď., s cieľom zachytávať oxid uhličitý, zvyšovať 

evapotranspiráciu, zlepšovať biodiverzitu a regulovať 

vodné toky (pozri myšlienku). V ďalšom príspevku sa 

navrhuje zriadiť európsku mobilnú námornú výskumnú 

stanicu s cieľom získať základné poznatky o morskej 

biodiverzite (pozri nápad).  

Ďalšia nová kategória sa týka krajinotvorby a výstavby 

a obsahuje novú podkategóriu zoskupujúcu niekoľko 

nápadov a podujatí, v rámci ktorej sa diskutuje o novom 

európskom Bauhause (pozri podujatie), s cieľom spojiť 

inovatívny, estetický dizajn s konkrétnymi opatreniami 

zameranými na boj proti klimatickej zmene a na podporu 

toho, aby naše budúce životné priestory boli 

udržateľnejšie, cenovo dostupnejšie a prístupnejšie. Ďalší 

nápad vyzýva na kampane na zvyšovanie povedomia o 

ekologickej a udržateľnej výstavbe s využitím 

nízkouhlíkových stavebných materiálov (pozri nápad). 

Jeden z návrhov zahŕňa zavedenie európskeho fondu na 

obnovu pôdy s cieľom obnoviť opustené pozemky a 

budovy do prirodzenejšieho stavu v prospech biodiverzity 

a obyvateľov miest (pozri nápad).  
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Napokon, do podkategórie o spotrebe elektroniky 

pribudla myšlienka pilotného programu výmeny 

elektrických spotrebičov v 35 miliónoch rodín v EÚ za 

spotrebiče triedy A+++ v rámci cieľa EÚ, ktorým je 

zelená transformácia (pozri nápad). V rámci 

podkategórie týkajúcej sa vplyvu spotreby na životné 

prostredie sa nastoľuje otázka súladu dovážaného 

tovaru s normami EÚ. Jeden prispievateľ napríklad 

navrhuje zakázať dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie, 

ktoré nemá rovnakú úroveň vysledovateľnosti ako 

hovädzie mäso z EÚ (pozri nápad). 

V súvislosti s kategóriou energie sa zaznamenala nová 

podkategória týkajúca sa energeticky účinného a 

ekologického vykurovania s príkladmi nápadu, v 

ktorom sa presadzuje používanie kachlí na tuhé palivo 

(pozri nápad) alebo sieť diaľkového vykurovania 

využívajúca nevyužité zdroje tepla, ako je napríklad 

hĺbková geotermálna energia (pozri nápad).  

V súvislosti s témou vytvárania zmien v postojoch a 

správaní, jeden účastník navrhuje vytvorenie 

vzdelávacích záhrad na základných školách s cieľom 

zvýšiť informovanosť o biodiverzite a o tom, ako ju 

chrániť už od útleho veku (pozri nápad), zatiaľ čo iný 

účastník zdôrazňuje potrebu rozšíriť environmentálne 

vzdelávanie na dospelých všetkých vekových kategórií 

prostredníctvom reklamných videí (pozri nápad).  

 

V rámci rozšírenia kategórie znečistenia jeden účastník 

uvádza, že špeciálny druh podmorských baktérií 

(cyanobaktéria) by mohol pôsobiť ako ropu požierajúca 

baktéria, čím by mohol prispieť k neutralizácii 

okysľovania oceánov (pozri nápad). 

Ku kategórii dopravy sa opakovane pridávajú návrhy 

na rozšírenie siete rýchlovlakov (pozri príklad nápadu). 

V reakcii na trend prechodu na elektrickú energiu v 

automobilovom priemysle jeden z účastníkov tvrdí, že 

automobily na elektrický pohon majú negatívne 

environmentálne a humanitárne náklady, a namiesto 

toho navrhuje obmedziť rýchlosť, aby sa znížili emisie 

oxidu uhličitého (pozri nápad). 

Nový nápad súvisiaci s kategóriou udržateľného 

poľnohospodárstva a podkategóriou ekologickejšieho 

poľnohospodárstva sa zaoberá potrebou nájsť vhodný 

spôsob likvidácie plastových fólií používaných na 

mulčovanie, skleníky a tunelové poľnohospodárstvo 

(pozri nápad). Okrem toho jeden účastník obhajuje 

prechod z intenzívneho poľnohospodárstva na 

agroekológiu (pozri nápad). Ďalší účastník navrhuje 

vertikálne poľnohospodárske podniky  s cieľom 

drasticky znížiť spotrebu vody v poľnohospodárstve 

(pozri nápad). V rámci témy poľnohospodárstva sa 

nastoľuje otázka, ako by sa malo poľnohospodárstvo 

vyrovnať s klimatickými výkyvmi. Jeden z nápadov 

špecifikuje, že multifunkčné a rôznorodé agrolesnícke 

systémy môžu zvýšiť tvorbu humusu, schopnosť 

zadržiavať vodu a viazať CO2, čím sa výrazne zvýši 

stabilita a produktivita poľnohospodárstva (pozri 

nápad).  

V súvislosti s kategóriou spotreby a konkrétnejšie s 

plytvaním potravinami jeden účastník zdôrazňuje, že 40 

% všetkých potravín vyprodukovaných na celom svete 

sa nikdy nedostane na náš stôl, čo spôsobuje 10 % 

všetkých celosvetových emisií skleníkových plynov, a 

navrhuje opatrenia na zastavenie plytvania potravinami, 

ako je podpora darovania potravín (pozri nápad). Okrem 

toho jeden účastník poukazuje na potrebu väčšieho 

množstva informácií o recyklácii, aby sa táto  prax 

podporovala už od útleho veku (pozri nápad). Táto 

nová podkategória recyklácie sa rovnako odráža v 

organizovaných podujatiach, ako napríklad 

podujatie so staršími občanmi, na ktorom sa 

diskutovalo o rôznych recyklačných metódach 

(pozri podujatie). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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 Ilustrácia 9 – Myšlienková mapa k téme Klimatická zmena a životné prostredie 
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Prispievatelia sa v rámci témy Zdravie venovali širokej 

škále kategórií. Navrhujú väčšiu harmonizáciu a integráciu 

na európskej úrovni; je to ovplyvnené aj skúsenosťami s 

pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vplyvom. K tejto 

téme sa nazbieralo 1 159 príspevkov: 491 nápadov, 611 

komentárov a 57 podujatí. Medzi hlavné kategórie v rámci 

tejto témy patrí:  

 integrovanie systémov zdravotnej starostlivosti EÚ 

 prístup k zdravotnej starostlivosti pre každého  

 zdravé starnutie  

 zdravý životný štýl  

 reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19  

 prevencia je lepšia ako liečba 

 zdravie v digitalizovanom veku 

 výskum v oblasti zdravia 

 sexuálne a reprodukčné zdravie  

 ďalšie nápady 

Integrovanie systémov 

zdravotnej 

starostlivosti EÚ 

Účastníci diskusie na platforme obhajujú užšiu spoluprácu 

medzi členskými štátmi s cieľom rôznymi spôsobmi 

posilniť európske systémy zdravotnej starostlivosti. Medzi 

nápadmi nájdeme: spájanie poznatkov a kapacít, napríklad 

tým, že sa špecialistom v odbore intenzívna medicína 

umožní voľný pohyb a starostlivosť o vážne chorých 

pacientov po celej EÚ (pozri nápad), štandardizovanie 

prednemocničnej neodkladnej starostlivosti (pozri nápad), 

uznávanie opatrovateľských kvalifikácií v rámci celej EÚ, 

zriadenie európskej nemocnice pre zriedkavé choroby 

3.  Zdravie 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
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(pozri nápad) a zlepšenie právnej regulácie v oblasti 

transplantácií s cieľom vytvoriť jednotný systém 

koordinácie transplantácií (pozri nápad). 

V diskusiách sa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 

dať EÚ viac kompetencií a právomocí v prípade núdze v 

oblasti verejného zdravia prostredníctvom revízie 

Lisabonskej zmluvy (pozri príklad nápadu). Tieto návrhy sa 

najčastejšie vyskytujú v súvislosti s tým, ako členské štáty 

riešili pandémiu ochorenia COVID-19 a súvisiaci 

nedostatok zdravotníckeho vybavenia, ako aj výzvy spojené 

s vývojom očkovacích látok a ich spoločným nákupom.    

 

Prístup k zdravotnej 

starostlivosti pre 

každého  

V nápadoch predložených v súvislosti s prístupom k 

zdravotnej starostlivosti sa podporuje zavedenie 

európskeho systému zdravotného poistenia (pozri príklad 

nápad a nápad). Jedným z návrhov, ako zabezpečiť cenovú 

dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých, je 

deprivatizácia odvetvia zdravotnej starostlivosti (pozri 

nápad). Za trochu iný spôsob, ako dosiahnuť, aby bola 

zdravotná starostlivosť v praxi prístupnejšia pre všetkých, 

sa ďalej považuje rozšírenie systému mobilnej zdravotnej 

starostlivosti vo forme „autobusov zdravia“, čím by sa 

uľahčil rýchly a jednoduchý prístup k zdravotníckym 

systémom (pozri nápad).  

 

Zdravé starnutie a boj 

proti starnutiu  

Vzhľadom na starnutie populácie v Európe občania 

zdôrazňujú, že je dôležité prežiť starší vek v dobrom zdraví. 

Jedným z nápadov, ktoré získali rozsiahlu podporu a 

vyvolali množstvo komentárov, je podpora výskumu a 

technológií v oblasti zdravej dlhovekosti založených na 

vedeckých poznatkoch (pozri nápad), ako sú omladzovacie 

terapie a klinické skúšanie v tejto oblasti a implementácia 

účinných právnych, rozpočtových, regulačných a 

inštitucionálnych záväzkov s cieľom zvýšiť v Európskej 

únii strednú dĺžku života prežitého v zdraví. 

Jeden občan poukazuje na potenciál vidieckych oblastí ako 

centier inovácií pre stratégie zdravého starnutia, keďže tieto 

„oblasti v zložitej situácii“ vo všeobecnosti hustejšie 

obývajú starší občania a kvalita zdravotnej starostlivosti v 

nich nie je taká vysoká ako v mestských oblastiach, a preto 

si vyžadujú inovačné riešenia (pozri nápad). Ďalší občan 

túto tému rozvíja ešte ďalej a označuje kryoniku za 

možnosť, ako oddialiť starostlivosť, kým sa nenájde liečba, 

a to zmrazením smrteľne chorých ľudí (pozri nápad).   

 

 

Zdravý životný štýl 

V niekoľkých nápadoch sa zdôrazňuje význam zdravého 

stravovania, pričom mnohí občania navrhujú, že EÚ by 

mala podporovať vegetariánske stravovanie (pozri nápad) 

vzhľadom na jeho prínos pre zdravie a životné prostredie. V 

tejto súvislosti sa v jednom z nápadov navrhuje zvýšiť dane 

z mäsa a zároveň znížiť DPH pre zdravé potraviny (pozri 

nápad). V ďalších príspevkoch sa vyzýva na preskúmanie 

účinkov emulgátorov (pozri nápad), na zákaz umelých 

transmastných kyselín (pozri nápad) a na reguláciu 

poľnohospodárskych techník, ktoré majú vplyv na výživu a 

zdravie, ako napr. používanie antibiotík v priemyselnom 

chove (pozri nápad).  Podobné nápady sa opakujú aj v rámci 

témy Klimatické zmeny a životné prostredie. 

Na platforme sa vo veľkej miere diskutuje o nápade začleniť 

prírodné liečivá do medicíny (pozri príklad nápadu). 

Prispievatelia konkrétne naznačujú, že aj iné než 

medikamentózne postupy môžu dokázateľne prospieť 

zdraviu a prispieť k samostatnosti pacientov (pozri príklad 

nápadu). Jeden občan tiež poukazuje na prínos severského 

bobuľového ovocia, ktoré obsahuje vysoký podiel 

antioxidantov, pri zlepšovaní liečby rakoviny (pozri nápad). 

Navrhujú sa aj ďalšie podobné alternatívne liečebné 

postupy, ako napríklad silvoterapia na boj proti stresu, 

vyhoreniu, depresii a úzkosti (pozri nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
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V ďalších návrhoch na platforme sa ako kľúčový faktor 

zdravého životného štýlu spomína podpora zdravotnej 

gramotnosti (pozri nápad) a vštepovanie praxe súvisiacej so 

zdravím od útleho veku (pozri nápad). Niektorí občania 

napríklad zdôrazňujú, že je potrebné odrádzať od spotreby 

tabaku na európskej úrovni zvyšovaním jeho ceny a 

obmedzením predajných miest na lekárne (pozri príklad 

nápadu). 

 

Reakcia na pandémiu 

ochorenia COVID-19  

Častou témou diskusií účastníkov je vplyv pandémie 

ochorenia COVID-19, pričom prevláda pocit, že je potrebné 

obnoviť racionálnu a vedeckú dôveryhodnosť a dôveru v 

medicínu a politiku vzhľadom na rozšírené mylné predstavy 

a falošné správy počas pandémie. Pri diskusii o opatreniach 

súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 sa občania 

na platforme zhodli na tom, že všetky takéto opatrenia v EÚ 

by sa mali realizovať spôsobom založeným na dôkazoch, 

aby sa dosiahla čo najrealistickejšia analýza nákladov a 

prínosov (pozri nápad).  

V ďalších nápadoch sa zdôrazňuje potreba vypracovať 

inkluzívne stratégie na riešenie budúcich pandémií na 

úrovni EÚ, a pritom chrániť práva ľudí so zdravotným 

postihnutím (pozri nápad). Jedným z predložených návrhov 

je preskúmať vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou 

ochorenia COVID-19 na obyvateľov a zamestnancov 

domovov pre seniorov v rôznych krajinách EÚ s cieľom 

získať informácie z prvej ruky o tom, ako starší ľudia takého 

opatrenia prežívali (pozri nápad).  

Jeden príspevok sa zaoberá postupmi týkajúcimi sa nákupu 

očkovacích látok na úrovni EÚ a vyzýva sa v ňom na väčšiu 

mieru informovanosti a transparentnosti, pokiaľ ide o 

zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami (pozri nápad). Aj 

diskusie o programe očkovania odhalili protichodné 

postoje, ktoré prechádzajú od názoru, že očkovanie by malo 

byť povinné pre všetkých (pozri nápad), až po návrhy, že 

občania by mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť (pozri 

nápad). Ďalší prispievateľ zastáva názor, že očkovanie by 

nemalo byť povinné pre mladých ľudí a EÚ by ich nemala 

„vydierať“ tým, že výmenou za zaočkovanie im umožní 

„jednoduchšie“ cestovať medzi krajinami, ako aj názor, že 

ak sa vyžadujú testy PCR, mali by sa poskytovať bezplatne 

(pozri nápad). Medzi návrhmi sa tiež objavilo, že členské 

štáty EÚ by mali súhlasiť s uznaním príslušných noriem 

WHO a vnútroštátnych dokladov, ktorými sa potvrdzuje 

úroveň protilátok (po očkovaní/preočkovaní) (pozri nápad). 

Vo veľkom sa diskutuje aj o digitálnom COVID preukaze 

EÚ a názory sa rôznia medzi tými, ktorí sa boja vzniku 

dvoch tried občanov (pozri nápad) a navrhujú, aby Európa 

obhajovala právo ľudí nedať sa očkovať (pozri nápad), a 

tými, ktorí takýto zdravotný preukaz podporujú, a rovnako 

podporujú aj povinné očkovanie, ktoré považujú za 

spoločné úsilie v boji proti vírusu a na zabezpečenie 

životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti (pozri 

nápad).  

Viacerí občania vyzývajú na väčšiu solidaritu v záujme 

globálneho partnerstva a financovania boja proti chorobám 

a ich porazenia na celom svete a navrhujú, že Európa môže 

byť svetovým lídrom v boji proti pandémiám, rakovine a 

chorobám srdca (pozri nápad). Jeden občan navrhuje, aby 

Európska komisia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou 

organizáciou podporila medzinárodnú dohodu, ktorá 

umožní celosvetovú výrobu a distribúciu liekov v kontexte 

pandémií (pozri nápad), a v ďalšom príspevku sa zdôrazňuje 

potreba zaočkovať celý svet, aby sa zabránilo vzniku 

nových kmeňov (pozri nápad). Prispievatelia zároveň 

navrhujú, aby sa prijali opatrenia na ochranu patentov 

obchodných spoločností a aby Európska komisia zohrávala 

v tejto súvislosti dôležitú úlohu ako sprostredkovateľ a 

ambasádor (pozri nápad).  

 

Prevencia je lepšia ako 

liečba 

Viaceré nápady občanov sa týkajú zvyšovania 

informovanosti o duševnom zdraví a súvisiacich 

dôsledkoch, ako je vyhorenie, stres, depresia a úzkosť, a 

požadujú vypracovanie európskeho plánu na riešenie tohto 

problému (pozri nápad), najmä vzhľadom na vplyv 

reštriktívnych opatrení zavedených v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19. 

Ďalším z naliehavých problémov je podľa občanov vplyv 

znečistenia ovzdušia na ich zdravie (pozri nápad), ako aj 

potreba riešiť problém hluku stanovením prísnych úrovní 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
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povolených emisií hluku pre pneumatiky automobilov 

(pozri nápad). Medzi návrhmi sa tiež objavila výzva na 

zníženie vystavenia látkam vzbudzujúcim veľmi veľké 

obavy vrátane PFAS (perfluóralkylovaných a 

polyfluóralkylovaných látok) (pozri nápad).  

Prierezovou podkategóriou na platforme je kritika Zmluvy 

o Euratome. Túto zmluvu považujú občania za dôvod, prečo 

sa jadrová energia uprednostňuje pred inými zdrojmi 

energie, čo zároveň spôsobuje nedostatočnú ochranu 

európskych občanov pred jej nebezpečenstvami. Niektorí 

občania sa zasadzujú za zrušenie tejto zmluvy (pozri príklad 

nápadu).   

 

 

 

Zdravie v 
digitalizovanom veku 

Skupina občanov vedie diskusiu o príležitostiach a 

hrozbách súvisiacich so zvýšenou digitalizáciou v 

posledných desaťročiach. Vo viacerých nápadoch sa 

digitalizácia, kompatibilita a integrácia európskych 

systémov elektronického zdravotníctva považuje za spôsob, 

ako občanom poskytnúť interoperabilné zdravotné záznamy 

v celej EÚ (pozri príklad nápadu). Niektorí prispievatelia sú 

však opatrní a zdôrazňujú zraniteľnosť takýchto citlivých 

údajov a potrebu obmedziť veľkosť súboru zdravotných 

údajov na vnútroštátnej aj celoeurópskej úrovni, napr. na 

výskumné účely, na pevne stanovený počet určitých 

záznamov alebo pacientov (pozri nápad). Jeden občan 

požaduje zákaz národných genómových databáz, ktoré sa 

používajú na účely lekárskeho výskumu, ku ktorým však 

môžu mať na iné účely prístup aj iné subjekty, napríklad 

služby verejnej správy, čím sa porušujú práva na súkromie 

(pozri nápad). 

V ďalšom nápade sa navrhuje uprednostniť financovanie 

výskumu v oblasti fyzického cvičenia a v súvislosti s 

elektronickým zdravotníctvom sa poukazuje na digitálne 

riešenia, ktoré občanom pomáhajú zostať fyzicky 

aktívnymi, a tak bojovať proti rozmanitej škále chronických 

ochorení spôsobených nečinnosťou (pozri nápad). 

Na druhej strane sa však pozornosť venuje aj digitálnej 

závislosti a navrhuje sa akčný plán EÚ proti digitálnej 

závislosti (pozri nápad), pričom niektorí prispievatelia sú za 

to, aby sa v školách zaviedlo špecifické vzdelávanie , ako aj 

informačné kampane pre dospelých s cieľom obmedziť 

digitálnu interakciu. 

 

Výskum v oblasti 

zdravia 

Viacerí občania podporujú nápad vytvoriť centralizovaný 

európsky výskumný ústav v oblasti zdravia, ktorý by 

koordinoval výskum v tejto oblasti vo vnútroštátnych 

ústavoch a investoval do farmaceutického výskumu (pozri 

príklad nápadu). Ďalší občan zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

sa posilnilo postavenie Európy, pokiaľ ide o nákup, výrobu 

a dodávanie ochranných odevov a liekov (pozri nápad). 

Viacero účastníkov schvaľuje návrh podporiť výskum 

patomechanizmov myalgickej encefalomyelitídy v rámci 

programu Horizont Európa (pozri nápad). Medzi 

príspevkami je aj názor, že je potrebné, aby Európa spojila 

svoje sily v oblasti výskumu s univerzitami s cieľom 

vyvinúť nové antibiotikum proti superrezistentným 

baktériám (pozri príklad nápadu). Niektorí občania zároveň 

požadujú zákon, ktorým sa farmaceutickým spoločnostiam, 

ktoré distribuujú vakcíny, uloží povinnosť zverejňovať 

úplné údaje z klinických skúšaní týchto vakcín s cieľom 

podporiť hodnotenie ich bezpečnosti a účinnosti (pozri 

nápad). K ďalším návrhom patrí vytvorenie európskeho 

laboratória pre infekčné choroby (pozri nápad).  

  

Sexuálne a 

reprodukčné zdravie  

V jednom nápade sa navrhuje, aby sa na verejných 

priestranstvách bezplatne sprístupnili menštruačné 

hygienické potreby s cieľom bojovať proti tzv. 

menštruačnej chudobe (pozri nápad). Ďalšie návrhy 

zahŕňajú zavedenie daňovej úľavy na hygienické vložky a 

plné uhrádzanie ženskej antikoncepcie. Okrem toho sa 

zdôrazňuje potreba ďalšieho výskumu reprodukčného 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
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zdravia žien a vývoja menej invazívnej ženskej aj mužskej 

antikoncepcie (pozri nápad). V príspevkoch na platforme sa 

vyzýva aj na zákaz mrzačenia mužských pohlavných 

orgánov bez súhlasu a pred dosiahnutím plnoletosti (pozri 

nápad). V jednom z návrhov sa vyzýva na zriadenie kliník 

v oblasti sexuálneho zdravia financovaných a 

podporovaných EÚ (pozri nápad).  

Ďalšie nápady 

 

Ďalšie nápady sa týkajú odmeňovania zodpovedného 

správania v rámci zdravotného poistenia, napríklad vo 

forme vrátenia finančných prostriedkov za služby, ktoré sa 

v danom roku nevyužili (pozri nápad). V jednom nápade sa 

zdôrazňuje, že je potrebné nájsť riešenie na likvidáciu 

nebezpečného zdravotníckeho odpadu (napríklad ihiel z 

inzulínových súprav pre diabetikov) (pozri nápad). Viacerí 

občania vyzývajú na dekriminalizáciu kanabisu na účely 

verejného zdravia (pozri nápad tu a tu), zatiaľ čo iní sú za 

trvalý boj proti drogám na úrovni EÚ (pozri nápad). Ďalším 

často diskutovaným nápadom je aj zavedenie 

astronomických časových zón namiesto striedania zmeny 

zo zimného a letného času (pozri nápad).  

 

 

 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

Niekoľko nedávno predložených nápadov opakuje 

predchádzajúce identifikované kategórie a podkategórie, 

ako napríklad potrebu prideliť EÚ väčšie právomoci v 

oblasti zdravia (pozri príklad nápadu a podujatia) a 

zvýšenie výrobnej kapacity liekov a zdravotníckych 

pomôcok v EÚ (pozri nápad).  

Nový nápad v rámci témy integrácie systémov 

zdravotnej starostlivosti EÚ navrhuje uznanie chorôb v 

celej EÚ s cieľom umožniť vytvorenie databázy s 

liečebnými metódami a hodnoteniami, aby sa zaviedol 

celoeurópsky režim chorôb (pozri nápad).  

V súvislosti s reakciami na pandémiu ochorenia 

COVID-19 jeden účastník zdôrazňuje, že sa nesmie 

zanedbávať ani odkladať starostlivosť o pacientov s inými 

chorobami a ochoreniami, na ktoré nebol v súvislosti s 

reštrukturalizáciou zdravotníckych zariadení pre 

pacientov s ochorením Covid-19 braný ohľad (pozri 

nápad). Okrem toho jeden účastník vyzýva na väčšiu 

podporu duševného zdravia s cieľom riešiť sociálne a 

hospodárske dôsledky pandémie, najmä medzi mladými 

ľuďmi (pozri nápad). Viacero podujatí sa venuje práve 

tejto téme, napríklad otázke budúcnosti verejného zdravia 

v Európe po kríze spôsobenej koronavírusom (pozri 

podujatie). 

V súvislosti s témou sexuálneho a reprodukčného 

zdravia jeden účastník navrhuje, aby bola núdzová 

antikoncepcia, tzv. tabletka „deň po“ dostupná v každej 

krajine bez lekárskeho predpisu (pozri nápad). Výzva na 

boj proti menštruačnej chudobe (pozri príklad nápadu) sa 

tiež opakuje medzi poslednými príspevkami.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Ilustrácia 10 – Myšlienková mapa k téme Zdravie 
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4. Silnejšie 

hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a 

zamestnanosť  

 

V rámci témy Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť sa k 7. septembru 2021 

nazbieralo spolu 782 nápadov, 1 252 komentárov a 184 

podujatí. Prispievatelia zdôrazňujú, že je dôležité, a to 

najmä vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19, aby 

bola Európa inkluzívnejšia a sociálne spravodlivá, a v tejto 

súvislosti poukazujú na niekoľko prekážok, ako sú 

napríklad nedostatočná podpora pre mladých Európanov a 

nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi. 

Najčastejšie navrhovaným mechanizmom na zabezpečenie 

inkluzívnejšej a sociálne spravodlivejšej Európy je 

univerzálny príjem v celej EÚ. Okrem toho sa prispievatelia 

domnievajú, že kvalita života rôznych skupín obyvateľov, 

najmä tých najviac znevýhodnených, má pre úspešné 

fungovanie EÚ a jej ďalší rast kľúčový význam. Jednotlivé 

nápady možno zoskupiť do týchto kategórií: 

 

 zdaňovanie v záujme inkluzívneho a spravodlivého 

hospodárstva 

 sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie 

 oživenie hospodárstva 

 výzvy pre súčasný ekonomický model 

 inkluzívnejšia, sociálne spravodlivá Európa 
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 podpora pracovných miest 

 inovácia – podpora rastu 

Zdaňovanie 

zamerané na 

inkluzívne a 

spravodlivé hospodárstvo 

Jedna skupina prispievateľov navrhuje riešiť sociálne, 

hospodárske a environmentálne problémy pomocou 

daňových pravidiel.  

V rámci tejto kategórie veľký počet nápadov presadzuje 

posilnenie daňovej spravodlivosti, spravodlivé zdaňovanie 

a boj proti daňovým podvodom. Prispievatelia napríklad 

navrhujú prijať opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam, zaviesť daň z finančných transakcií (pozri 

nápad), ako aj zabrániť „sociálnemu dumpingu“ 

harmonizáciou daňových pravidiel a minimálnych miezd vo 

všetkých členských štátoch (pozri príklad nápadu). Medzi 

nápady s najväčším počtom komentárov a s najväčšou 

podporou patrí zavedenie globálnej minimálnej dane alebo 

minimálnej dane v rámci EÚ s cieľom vyriešiť otázku 

daňových rajov (pozri nápad).  

Prispievatelia okrem toho upozorňujú na rôzne možné 

daňové opatrenia, ktorých cieľom je inkluzívne a 

spravodlivé hospodárstvo. V súčasnosti sa objavujú tieto 

daňové témy. Po prvé, daňové opatrenia na podporu 

spravodlivej hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami, 

ako sú napríklad spoločný systém dane z pridanej hodnoty 

(DPH) pre elektronický obchod alebo požiadavka, aby 

spoločnosti platili DPH len vo svojich domovských 

krajinách (pozri nápad) a DPH súvisela so zdrojom tovaru, 

čím sa podporí miestna spotreba, a tým aj miestne 

hospodárstvo (pozri príklad nápadu). Po druhé, zdaňovanie 

súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy, pričom 

prispievatelia napríklad vyzývajú, aby sa v EÚ prijala 

uhlíková daň alebo daň za udržateľnosť (pozri príklad 

nápadu). Posledná skupina daňových opatrení obsahuje 

rôznorodé návrhy napríklad zdaňovanie s cieľom podporiť 

rodovú rovnosť vrátane výzvy, aby sa na dámske 

hygienické výrobky mohla uplatňovať nulová alebo znížená 

sadzba DPH (pozri nápad). 

V súlade s prierezovými výzvami na federalizáciu, ktoré sa 

zaznamenali pri iných témach, sa významná skupina 

nápadov v rámci témy „Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť“ zameriava na fiškálnu úniu. 

Niektorí prispievatelia vyjadrili názor, že väčšiu jednotnosť 

Európy v budúcnosti možno dosiahnuť pomocou zvýšenia 

vlastných zdrojov EÚ alebo rozpočtu, ktorý by nezávisel od 

členských štátov (pozri príklad nápadu).  

 

 

Sociálna ochrana 

a sociálne zabezpečenie 

Nápady v rámci tejto kategórie vo všeobecnosti podporujú 

jednotný prístup EÚ k sociálnemu zabezpečeniu alebo, inak 

povedané, minimálne európske normy siahajúce od 

rodičovstva a rodiny až po právo na prístupné bývanie a 

dôchodkové politiky.  

Najčastejšia podkategória, s ktorou je spojených niekoľko 

veľmi populárnych a hojne komentovaných nápadov, sa 

týka univerzálneho príjmu, ktorého cieľom je zabezpečiť, 

aby sa každý mohol zúčastňovať na živote spoločnosti 

(pozri príklad nápadu). S touto podkategóriou súvisí aj 

skupina nápadov zameraná na rozdiely v príjmoch v EÚ, 

pričom prispievatelia navrhujú obmedziť platové rozdiely v 

rámci tej istej spoločnosti (pozri príklad nápadu) alebo 

monitorovať príjem politikov (pozri príklad nápadu), a vo 

všeobecnosti vyzývajú, aby sa prijali ďalšie opatrenia na 

vytvorenie humánnejšej Európy (pozri príklad nápadu).  

Okrem univerzálneho príjmu sa opakuje aj výzva, aby sa 

prijali opatrenia na riešenie nezamestnanosti (mladých ľudí) 

(pozri príklad podujatia). Pokiaľ ide o starnúce 

obyvateľstvo, prispievatelia diskutujú o potrebe 

koordinovaných dôchodkových politík a dôchodkov v 

členských štátoch EÚ (pozri príklad nápadu). Návrh 

ustanoviť dobrovoľný európsky fond verejného 

dôchodkového zabezpečenia pre ľudí, ktorí žili vo 

viacerých členských štátoch, upozorňuje na osobitnú 

situáciu mobilných Európanov (pozri nápad) 

Ďalšou podkategóriou súvisiacou so sociálnym 

zabezpečením, ktorá vyvolala diskusiu prispievateľov, je 

právo na prístupné, cenovo dostupné bývanie (pozri príklad 

nápadu).  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
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Vznikla tiež skupina nápadov zameraných viac na 

administratívu, napríklad zavedenie digitalizovanej karty 

sociálneho zabezpečenia (spoločnej pre celú EÚ) a 

prenosných sociálnych práv pre mobilných Európanov 

(pozri príklad nápadu).     

 

Oživenie 

hospodárstva 

 

Zo skupiny komentárov a nápadov uvedených na platforme 

vyplýva znepokojenie z rastúceho verejného dlhu v EÚ; 

okrem iného sa diskutuje o úlohe Európskej centrálnej 

banky (ECB) a požaduje, aby sa revidovali pravidlá Paktu 

stability a rastu (pozri nápad), diskutuje sa tiež o právnych 

predpisoch týkajúcich sa nerovnováh bežného účtu (pozri 

príklad nápadu). 

Za základ oživenia hospodárstva v EÚ sa považuje podpora 

miestnej spotreby a výroby, v rámci ktorých generujú rast 

MSP. Okrem toho sa zdaňovanie navrhuje aj ako nástroj na 

podporu hospodárskeho oživenia prostredníctvom 

daňových úľav pre strategické odvetvia alebo ako stimul na 

podporu miestnej spotreby alebo nákupu európskych 

produktov, a to prostredníctvom označovania a zdaňovania 

podľa vzdialenosti, ktorú spotrebný tovar prekonáva (pozri 

príklad nápadu).  

V podobnom duchu diskutujú prispievatelia v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 o potrebe financovania 

možných budúcich opatrení s cieľom pripraviť sa na 

pandémie (pozri príklad nápadu). Prispievatelia okrem toho 

zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa nadviazala globálna 

spolupráca zameraná na oživenie hospodárstva (pozri 

príklad podujatia). Na platforme sú zaznamenané výzvy na 

zvýšenie solidarity medzi členskými štátmi, napríklad 

rozšírením Fondu obnovy (pozri nápad). 

 

Výzvy pre súčasný 

ekonomický model 

V rámci tejto kategórie sa o súčasnom hospodárskom 

systéme v Európe diskutuje viac z ideologického hľadiska. 

Účastníci zdôrazňujú nedostatky, ktoré vnímajú v súvislosti 

s aktuálnym hospodárskym modelom. Konkrétnejšie, jedna 

skupina prispievateľov navrhuje rozvíjať kapitalizmus a 

voľný trh, zintenízvnuť vnútornú hospodársku súťaž, znížiť 

regulačnú záťaž či dokonca využívať stratégie podnikového 

riadenia (pozri príklad nápadu). Ďalšia skupina podporuje 

trhové hospodárstvo viac zamerané na spoločnosť alebo 

ľudí (pozri príklad nápadu). 

Nápad, ktorý si v rámci tejto témy od spustenia platformy 

získal druhú najväčšiu podporu, je aktualizovaný model, 

vďaka ktorému by sa zreformovali správa hospodárskych 

záležitostí EÚ, európsky semester, mandát ECB, vlastné 

zdroje EÚ a posilnila hospodárska a menová únia (pozri 

nápad). Tento konkrétny nápad je v súlade s ďalšími 

výzvami zaznamenanými na platforme zameranými na 

reformu hospodárskeho modelu EÚ s cieľom dosiahnuť 

inkluzívnu a spravodlivú kvalitu života v Európe. 

 

Inkluzívnejšia, sociálne 

spravodlivá Európa 

Viacerí prispievatelia na platforme vyzývajú, aby bola 

Európa inkluzívnejšia a sociálne spravodlivá, čo by bolo 

možné dosiahnuť napríklad vytvorením indexu merania 

sociálnej rovnosti (pozri príklad nápadu), pričom ich 

nápady sa zameriavajú aj na práva a zastúpenie LGBTI 

osôb, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a rodové kvóty 

(pozri nápad). Súvisiace nápady sa týkajú ochrany proti 

sexuálnym útokom a domácemu násiliu, pričom 

prispievatelia často vyzývajú, aby sa prijali iniciatívy na 

podporu obetí (pozri nápad).  

Medzi návrhy patrí aj ďalej implementovať Európsky pilier 

sociálnych práv s cieľom upevniť sociálny rozmer Európy, 

uľahčiť začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí 

žijúcich na hranici chudoby a v podobných situáciách (pozri 

príklad nápadu a podujatia).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
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Podpora pracovných 

miest  

Prispievatelia v prvom rade zdôrazňujú, že je 

potrebné zjednodušiť daňové a pracovné politiky v EÚ, aby 

sa zabránilo fiškálnemu a sociálnemu dumpingu (pozri 

príklad nápadu).  

Po druhé, na platforme zaznela výzva na podporu lepších 

pracovných podmienok na celom kontinente, napríklad 

zavedením kratšieho pracovného týždňa (pozri príklad 

nápadu). Medzi ďalšie nápady v rámci tejto kategórie patrí 

uľahčenie telepráce alebo cezhraničnej práce v EÚ (pozri 

príklad nápadu), zákaz neplatených stáží, povinných 

nadčasov a neistých pracovných zmlúv (pozri príklad 

nápadu), alebo investície do infraštruktúry súvisiacej so 

starostlivosťou o deti s cieľom zosúladiť súkromný a 

pracovný život.  

Po tretie, dôraz sa kladie na rozvoj kariéry, pričom 

prispievatelia vyzývajú, aby sa prijali programy a opatrenia 

na uľahčenie prístupu na trh práce EÚ vrátane stáží vo 

všetkých členských štátoch a online platformy pre pracovné 

miesta (pozri príklad nápadu).  

Prispievatelia zdôrazňujú, že je dôležité podporovať 

mladých ľudí, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce (pozri 

príklad podujatia). 

Inovácia – podpora 

rastu 

Prispievatelia navrhujú podporiť rast prostredníctvom 

investícií do výskumu zručností, vedomostí a odborných 

znalostí založených na vyspelých technológiách (umelá 

inteligencia, blockchain, nanotechnológia, uskladňovanie 

energie, mäso z laboratórií atď.). Okrem toho niektoré 

nápady poukazujú na potrebu technologickej nezávislosti, 

ktorá by sa mohla dosiahnuť napríklad rozvojom kapacít na 

výrobu hardvéru v EÚ.  

Za mimoriadne dôležité sa považujú investície do výskumu 

a vzdelávania, pričom sa podporuje výmena poznatkov 

prostredníctvom otvorenej siete laboratórií alebo agentúry 

pre európsku infraštruktúru (pozri nápad). Ďalším návrhom 

je zriadiť variant služby Spotify pre vedu, pričom by išlo o 

prístupnú databázu poznatkov s modelmi pre 3D tlač (pozri 

nápad). V súvislosti s výskumom vznikol aj návrh 

zjednodušiť patenty prostredníctvom patentového fondu 

(pozri nápad). 

Digitálne hospodárstvo sa považuje za predpoklad inovácie 

a rastu, pričom sa diskutuje o kryptomene a miestnych 

digitálnych menách, ktoré by boli paralelné s eurom (pozri 

príklad nápadu). Pokiaľ ide o kryptomenu, prispievatelia 

zastávajú názor, že na ochranu občanov je potrebná 

regulácia (pozri príklad nápadu).  

O životnom prostredí a zmene klímy sa diskutuje aj v 

súvislosti s inováciami, pričom sa nápady zameriavajú na 

cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu a na vedúcu úlohu, 

ktorú by EÚ mohla zohrávať pri vytváraní (globálneho) 

ekologického hospodárstva a investovaní do neho (pozri 

príklad nápadu). Niekoľko nápadov sa zameriava na 

praktickú realizáciu ekologického hospodárstva, napríklad 

investície do ekologického poľnohospodárstva a iniciatívy 

„z farmy na stôl“ (pozri nápad). 

Financovanie start-upov a malých a stredných podnikov 

(MSP) sa vo všeobecnosti vníma ako stimul pre inovácie 

(pozri príklad nápadu). Prispievatelia navrhujú podporiť 

MSP napríklad prostredníctvom fondu EÚ, ktorý by im 

poskytoval počiatočný kapitál (pozri nápad) alebo online 

obchodnej platformy vyhradenej pre európske MSP (pozri 

nápad). 

 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

 

Nové nápady v minulom období patrili medzi existujúce 

kategórie a podkategórie.  

V niekoľkých nových príspevkov týkajúcich sa témy 

zdaňovanie zamerané na inkluzívne a spravodlivé 

hospodárstvo sa vyzýva, aby sa spotrebný tovar 

zdaňoval na základe výrobných podmienok (práca, 

suroviny, mzdy) s cieľom podporovať spravodlivý 

obchod, a nie voľný obchod (pozri príklad nápadu). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
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V rámci témy oživenia hospodárstva sa opakuje návrh na 

rozšírenie mandátu ECB (pozri nápad). Nový nápad 

zdôrazňuje potrebu zaviesť prísne pravidlá (s právom 

veta) pre prevzatie európskych spoločností spoločnosťami 

so sídlom mimo Európy (pozri nápad).  

Obohatenie kategórie výzvy pre súčasný ekonomický 

model prináša myšlienka, ktorá osvetľuje teóriu poklesu 

rastu ako spôsobu dosiahnutia novej rovnováhy medzi 

ľuďmi a prírodou v porovnaní snekontrolovaným rastom 

(pozri nápad).  

V rámci kategórie vytváranie inkluzívnejšej, sociálne 

spravodlivej Európy jeden účastník vyzýva na 

presadzovanie rodovej rovnosti v oblasti architektúry a 

stavebného inžinierstva (pozri nápad). V rámci tej istej 

kategórie jeden účastník predkladá výzvu na rozšírenie 

platnosti národných preukazov zdravotne postihnutých v 

celej EÚ (pozri nápad). 

V súvislosti s kategóriou podpora pracovných miest 

jeden účastník vyzýva na podporu remeselných 

pracovných miest s cieľom umožniť mladej generácii 

znovuobjaviť základné hodnoty, a nie len na podporu 

pracovných miest v odvetví informačných technológií 

(pozri nápad). Ďalší účastníci sa zasadzujú za vyčlenenie 

verejných prostriedkov na podporu malých výrobcov a 

obchodníkov s cieľom kompenzovať ich straty spôsobené 

zatvorením prevádzok počas pandémie (pozri nápad) 

alebo riešenie nedostatočného počtu pracovníkov v 

zdravotníctve v Európe (pozri nápad). Niekoľko nových 

nápadov ďalej podporuje existujúce výzvy na platforme 

na podporu telepráce a pružnej formy organizácie práce 

(práca z kancelárie a/alebo z domu), na zníženie času 

potrebného na dochádzanie do práce pre zamestnanca a 

fixných nákladov na kancelársku infraštruktúru pre 

zamestnávateľa (pozri nápad), na zosúladenie času 

stráveného s rodinou, na zníženie vyľudňovania vidieka 

(pozri nápad) a na zníženie škodlivých emisií 

prostredníctvom obmedzenej dopravy (pozri nápad).  

 

Celkovo sa rozšírila kategória inovácií, keďže 

prispievatelia ju považujú za predpoklad prípravy 

hospodárstva EÚ a trhu práce na budúcnosť. Jeden 

prispievateľ napríklad zdôrazňuje, že vzhľadom na 

globálnu pandémiu ochorenia COVID-19 a výzvu 

súvisiacu s klimatickou zmenou je potrebné, aby EÚ 

uprednostnila výskum a inovácie (pozri nápad). Opakuje 

sa výzva investovať do začínajúcich podnikov. Jeden 

účastník poukazuje na prípad rozvoja Číny 

prostredníctvom kapilárnych centier inovácií a rastu v 

kombinácii s priaznivými administratívnymi a fiškálnymi 

predpismi, ktoré podporili investície a rast začínajúcich 

podnikov. Účastník vyzýva na prehodnotenie európskych 

politík na základe takýchto príkladov (pozri nápad).  

Napokon sa myšlienka na zrušenie letného času rozšírila, 

keď prispievatelia diskutovali o ekonomických a 

sociálnych výhodách zrušenia letného času (DST) (pozri 

príklad nápadu). 

Príklad podujatia (pozri podujatie) venovaného tejto témy 

zaznamenal nápady týkajúce sa kategórie sociálnej 

ochrany a sociálneho zabezpečenia koordinovaného na 

úrovni EÚ v kontexte pracovnej mobility (pozri nápad) a 

nápad týkajúci sa dobrých životných podmienok 

pracovníkov v kontexte demografických zmien v Európe 

v rámci kategórie inkluzívnejšej, sociálne spravodlivej 

Európy (pozri nápad). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
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Ilustrácia 11 – Myšlienková mapa k téme Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
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Nápady zaregistrované v rámci témy „EÚ vo svete“ sa 

týkajú rôznych otázok súvisiacich so zahraničnou politikou, 

od obchodu až po využívanie mäkkej moci a obranu. 

Prispievatelia vo všeobecnosti vyzývajú na posilnenie 

prítomnosti EÚ na globálnej politickej scéne, a to v rámci 

európskej susedskej politiky, ako aj vo vzťahoch napríklad 

s africkými a latinskoamerickými krajinami. Prispievatelia 

na platforme sa domnievajú, že EÚ by mala byť odvážnejšia 

pri využívaní svojho vplyvu (mäkkej aj tvrdej moci). Od 

spustenia platformy sa k tejto téme nazbieralo spolu 1 965 

príspevkov, z toho 609 nápadov, 1 199 komentárov a 157 

podujatí. Jednotlivé nápady možno zoskupiť do týchto 

kategórií: 

 

 

 

 celkové ciele zahraničnej politiky EÚ  

 obchodná politika 

 obrana  

 rozhodovanie 

 rozširovanie 

 susedská politika a vzťahy s inými krajinami 

 

 

5. EÚ vo svete 
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Celkové ciele 

zahraničnej politiky 

EÚ  

Prispievatelia vyjadrili názor, že úloha EÚ sa mení, pričom 

stále väčšie znepokojenie vyvolávajú klimatická kríza, 

meniaca sa hospodárska a geopolitická rovnováha, ako aj 

závažné výzvy pre multilateralizmus a globálny boj s 

pandémiou ochorenia COVID-19 (pozri príklad podujatia, 

pozri príklad nápadu). Niekoľko prispievateľov preto 

vyjadrilo názor, že EÚ by mala byť odvážnejšia pri 

uplatňovaní svojho vplyvu (mäkkej, ako aj tvrdej moci) 

(pozri príklad nápadu a nápad).  

Pokiaľ ide o zahraničnú politiku EÚ, mnohé nápady sa 

týkajú úlohy, ktorú by EÚ mala zohrávať v súvislosti s 

ľudskými právami a demokratickými hodnotami na celom 

svete. Vyzýva sa v nich na to, aby sa zaujal prísnejší postoj 

voči tým krajinám, ktoré opakovane porušujú 

medzinárodné dohovory a/alebo zmluvy v oblasti ľudských 

práv, a aby sa proti týmto krajinám prijali opatrenia (pozri 

príklad nápadu). Nabáda sa napríklad tiež na to, aby sa EÚ 

postavila na čelo procesu budovania mieru medzi Izraelom 

a Palestínou (pozri príklad nápadu). S tým súvisí výzva, aby 

sa zaviedol spoločný európsky systém vývozu zbraní s 

prísnymi pravidlami s cieľom zabezpečiť, aby zbrane 

„vyrobené v EÚ“ nepodnecovali konflikty na celom svete a 

nevyužívali sa na porušovanie ľudských práv (pozri nápad).  

 

Obchodná politika 

Skupina prispievateľov v rámci témy „EÚ vo svete“ 

vyzýva, aby sa posilnili obchodné politiky a zreformovali 

obchodné dohody v súlade s hodnotami EÚ, či už ide o 

dodržiavanie ľudských práv alebo environmentálne normy 

(pozri príklad nápadu). Nápad so širokou podporou 

obsahuje výzvu na zreformovanie obchodnej a investičnej 

politiky EÚ a obnovenie globálneho multilateralizmu, 

ktorého jadrom bude vytváranie dôstojných pracovných 

miest a ochrana základných a ľudských práv vrátane práv 

pracovníkov a odborových zväzov (pozri príklad nápadu).  

 

 

 

Obrana 

 

Pokiaľ ide o posilnenie „tvrdej moci“ EÚ, čo sa tiež 

považuje za nanajvýš dôležité (pozri príklad podujatia) – 

prispievatelia podporujú vytvorenie spoločnej európskej 

armády (pozri príklad nápadu). Prispievatelia tiež navrhujú 

vytvorenie špecializovanejších síl alebo inštitúcií na úrovni 

EÚ, ako by bola napríklad európska vojenská akadémia 

(pozri príklad nápadu).  

 

Rozhodovanie 

Prispievatelia sa domnievajú, že na to, aby si EÚ zachovala 

a posilnila svoju úlohu, je kľúčové, aby pôsobila ako 

spoľahlivý a jednotný subjekt na medzinárodnej politickej 

scéne. Viaceré príspevky sa zaoberajú potrebou spoločnej 

zahraničnej politiky. Jeden z najpopulárnejších nápadov v 

rámci tejto témy sa zameriava na potrebu spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky s cieľom zaistiť 

bezpečnosť Európanov a zároveň podporovať demokraciu, 

ľudské práva, právny štát a ochranu životného prostredia v 

susedných krajinách a na celom svete (pozri nápad).   

Druhá podkategória sa týka výzvy, aby členské štáty 

intenzívnejšie spolupracovali. Prispievatelia zdôrazňujú, že 

v záujme zachovania dôveryhodnosti je potrebné, aby si 

členské štáty na medzinárodnej úrovni nekonkurovali. 

Navrhujú preto, aby veľvyslanectvá členských štátov EÚ 

boli nahradené jediným veľvyslanectvom EÚ, ktoré by 

zastupovalo a zjednocovalo všetky členské štáty EÚ. Z toho 

by mohlo vyplývať aj jednotné členstvo EÚ vo všetkých 

medzinárodných inštitúciách, akou je napríklad NATO 

(pozri príklad nápadu). Ďalšou myšlienkou je vytvorenie 

spoločného pasu EÚ pre všetkých európskych občanov 

(pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o rozhodovací proces, prispievatelia volajú po 

tom, aby sa prehodnotilo pravidlo jednomyseľnosti. Jeden 

názorový prúd sa domnieva, že súčasná situácia založená na 

pravidle jednomyseľnosti umožňuje jedinému členskému 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
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štátu blokovať spoločnú zahraničnú politiku (pozri príklad 

nápadu a podujatia). Považuje sa to za problematické, 

pretože to EÚ bráni v tom, aby mala dôveryhodný, stabilný 

a silný hlas vo svete, čo sa zdôrazňovalo už v rámci 

predchádzajúcej kategórie. Preto by EÚ podľa tohto názoru 

mala prejsť na systém hlasovania „absolútnou“ väčšinou. 

Jeden z nápadov, ktoré si v rámci tejto kategórie získali 

najväčšiu podporu, obsahuje podrobný opis systému 

hlasovania členských štátov absolútnou väčšinou, ktorý 

podporí jednoduchá väčšina poslancov Európskeho 

parlamentu, aby EÚ mohla prijímať výkonné opatrenia a 

vytvárať skutočnú a dôveryhodnú zahraničnú politiku 

(pozri nápad). Podobne ako v rámci diskusií o európskej 

demokracii sa ako alternatíva k súčasnému pravidlu 

jednomyseľnosti predkladá aj hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou (pozri príklad nápadu). 

Posledná podkategória sa zaoberá právomocami 

Európskeho parlamentu. Prispievatelia sa domnievajú, že 

hoci Európsky parlament koncepciu spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky (SZBP) podporuje už od jej 

počiatkov a snaží sa rozšíriť jej rozsah pôsobnosti, pri 

tvorbe zahraničnej politiky EÚ stále zohráva len okrajovú 

úlohu. Preto považujú za zásadné, aby sa Európskemu 

parlamentu v oblasti zahraničnej politiky pridelilo viac 

právomocí (pozri príklad nápadu). 

 

Rozširovanie  

Skupina prispievateľov diskutuje o potrebe rozširovania a 

integrácie krajín susediacich s EÚ na východe ako o 

spôsobe ochrany demokracie v týchto krajinách (pozri 

príklad nápadu), ale aj v záujme hospodárskej stability v 

rámci EÚ (pozri príklad nápadu). Takéto myšlienky sa 

vyskytujú aj v jednom z najpopulárnejších nápadov v rámci 

tejto témy, ktorý volá po ďalšom rozširovaní EÚ a integrácii 

krajín západného Balkánu s cieľom zabezpečiť mier a 

stabilitu v regióne (pozri nápad). S tým súvisí aj výzva plne 

uznať Kosovo (pozri príklad nápadu). 

 

Susedská politika a 

vzťahy s inými 

krajinami 

Podkategória sa týka diplomatického zastúpenia EÚ, 

pričom prispievatelia vo všeobecnosti vyzývajú inštitúcie 

EÚ, aby viditeľnejšie zastupovali a obhajovali ich záujmy 

vo svete (pozri príklad nápadu).  

Hoci sa vo väčšine nápadov volá po jednotnejšej a 

integrovanejšej EÚ, čím sa posilní úloha EÚ ako globálneho 

zástancu práva a spravodlivosti, ktorý je otvorený interakcii 

s rôznymi multilaterálnymi inštitúciami na celosvetovej aj 

regionálnej úrovni (pozri príklad nápadu a nápad), v iných 

nápadoch sa žiada, aby sa EÚ sústredila na svoju úlohu v 

hospodárskej oblasti, ako sa pôvodne plánovalo. V tejto 

súvislosti sa prispievatelia domnievajú, že EÚ by nemala 

preberať úlohu geopolitického aktéra, ale skôr si zachovať 

svoju prvotnú funkciu, ktorou je spoločný hospodársky trh. 

Nazdávajú sa, že vzhľadom na to, že EÚ nie je 

zvrchovaným štátom, nemôže vykonávať politickú úlohu 

globálneho aktéra (pozri príklad nápadu).  

Príspevky v rámci tejto kategórie sa týkajú najmä 

politických vzťahov EÚ s Ruskom a Čínou (pozri príklad 

podujatia). Prispievatelia tvrdia, že je potrebné zásadne 

premyslieť a prehodnotiť prístup EÚ v oblasti zahraničnej 

politiky a pokročiť v jeho reforme uplatňovaním 

odvážnejšieho prístupu v súlade s tým, o čom sa diskutovalo 

pri predchádzajúcich kategóriách. Prispievatelia diskutovali 

o názore, že pokiaľ ide o Čínu, EÚ by v rámci svojich 

diplomatických vzťahov mala nielen zaujať jednotnejší a 

prísnejší postoj vzhľadom na výrazne rozdielne hodnotové 

systémy, ale mala by tiež vypracovať stratégiu pre 

zahraničné investície Európskej únie s cieľom čeliť vplyvu 

Číny na celom svete, a najmä v rozvojových krajinách 

(pozri nápad).  

Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s africkými a latinskoamerickými 

krajinami, prispievatelia vyjadrili názor, že je potrebné 

posilniť partnerstvo a inak nastaviť obchodné vzťahy (pozri 

príklad podujatia). Väčšina prispievateľov vyzýva, aby sa 

posilnilo partnerstvo medzi EÚ a Africkou úniou s cieľom 

posilniť regionálny multilateralizmus (pozri príklad 

nápadu). Iní občania vyzývajú, aby sa posilnili dvojstranné 

partnerstvá medzi jednotlivými členskými štátmi a 
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africkými krajinami s cieľom riešiť migračné a iné 

bezpečnostné hrozby pre Európsku úniu. To však môže 

fungovať len vtedy, ak sa vzťahy odpútajú od zachovávania 

hospodárskeho a politického dedičstva bývalých 

koloniálnych systémov (pozri nápad). To isté platí pre 

vzťahy s Latinskou Amerikou (pozri príklad nápadu). 

 

 

 

 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

V auguste 2021 sa diskusie o úlohe EÚ vo svete niesli 

najmä v znamení afganskej krízy. Prispievatelia zdôraznili 

význam geopolitických zmien vyvolaných čoraz väčším 

ústupom Spojených štátov zo zahraničných záležitostí a 

konfliktov. Mnohí prispievatelia považujú návrat 

Talibanu k moci za zlyhanie Západu a za znak toho, že je 

načase, aby EÚ začala plniť svoju úlohu v otázkach 

zahraničnej politiky nezávisle od svojho strategického 

spojenectva s USA (pozri príklad nápadu). Táto opakujúca 

sa výzva na jednotný prístup k zahraničnej politike je 

témou viacerých podujatí (pozri príklad podujatia).  

Pre niektorých prispievateľov to znamená aj 

intenzívnejšiu spoluprácu a koordináciu v oblasti 

zahraničnej politiky medzi členskými štátmi EÚ (pozri 

príklad nápadu) vrátane zriadenia armády EÚ (pozri 

nápad). Obe tieto kategórie boli identifikované už skôr v 

rámci kategórie celkové ciele zahraničnej politiky EÚ. 

Na podujatí, na ktorom sa diskutovalo o vzťahoch 

Nemecka a pobaltských krajín, účastníci okrem iného 

vyzvali na podporu opozície v Bielorusku zo strany EÚ 

(pozri podujatie). 

V priebehu posledného mesiaca boli zorganizované rôzne 

akcie, na ktorých sa diskutovalo o otázkach spojených s 

rozširovaním EÚ a západným Balkánom (pozri príklad 

podujatia).  

K ďalším myšlienkam, ktoré sa objavili v uplynulom 

mesiaci, patrí vytvorenie európskej online strímingovej 

služby, ktorá by propagovala európsky kultúrny obsah a 

ktorej cieľom by bolo popularizovať európsku produkciu 

v iných častiach sveta (pozri nápad). Táto myšlienka sa 

stretla s určitým úspechom medzi používateľmi 

platformy. 

Na platforme bolo navrhnuté systematické používanie 

európskej vlajky a európskej hymny v medzinárodnom 

kontexte (pozri príklad nápadu). 
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Ilustrácia 12 – Myšlienková mapa k téme EÚ vo svete 
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Od spustenia digitálnej platformy sa k téme „Hodnoty a 

práva, právny štát, bezpečnosť“ podalo spolu 1 890 

príspevkov (620 nápadov, 1 101 komentárov a 169 

podujatí). Značná časť príspevkov k tejto téme sa zaoberá 

fenoménom známym ako „nebezpečenstvo vzostupu 

neliberálnych demokracií“ v rámci EÚ, ktoré nedodržiavajú 

hodnoty EÚ a smerujú k autokratickým režimom. Vnímajú 

sa ako hrozba. Prispievatelia vyzývajú, aby sa prijali 

opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásad právneho 

štátu. Príspevky možno zoskupiť do niekoľkých kategórií 

zameraných na:  

 

 

 hodnoty 

 práva a slobody 

 posilnenie právneho štátu a ľudských práv 

 bezpečnosť  

 lobizmus a korupcia 

 

 

 

6. Hodnoty a práva, 

právny štát, 

bezpečnosť 
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 Hodnoty 

 

Skupina nápadov na platforme sa zaoberá tým, čo znamená 

byť Európanom, a hodnotami, ktoré by EÚ mala stelesňovať 

a podporovať (pozri napríklad tento nápad). Aby sme 

uviedli niekoľko príkladov, viacerí občania spomínajú 

zásady ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie, 

právneho štátu, ľudských práv, pluralizmu, spravodlivosti, 

solidarity a rodovej rovnosti ako základ hodnotového 

systému Európskej únie a nazdávajú sa, že jej politiky by sa 

mali riadiť týmito zásadami.  

Jeden z hlavných názorových prúdov požaduje väčšiu 

rodovú rovnosť (pozri príklad nápadu). Zaznamenali sa 

návrhy zvýšiť zastúpenie žien pri politickom a 

hospodárskom rozhodovaní (pozri príklad nápadu), ako aj 

návrhy podporovať osvedčené postupy. Medzi konkrétne 

návrhy patrí napríklad výzva ukončiť rodovú diskrimináciu 

v oblasti slobody pohybu v rámci EÚ, pokiaľ ide o polostrov 

Mount Athos, lokalitu svetového dedičstva UNESCO v 

Grécku, na ktorý majú podľa predpisov pravoslávneho 

náboženstva ženy prístup zakázaný (pozri nápad).  

Ďalšia časť diskusie sa zameriava na úlohu kresťanských 

hodnôt a potrebu ich chrániť (pozri nápad). V tomto duchu 

obsahuje jeden z nápadov výzvu, aby EÚ dôrazne odsúdila 

genocídu Arménov a iných kresťanských menšín (pozri 

nápad).  

Niektorí prispievatelia diskutovali o tom, že je potrebné, 

aby európska ústava jasne vymedzila súbor základných 

európskych hodnôt, ktoré sa musia v EÚ rešpektovať (pozri 

príklad nápadu). 

 

Práva a slobody 

Pokiaľ ide o práva a slobody, niekoľko príspevkov sa 

zameriava na otázky súvisiace s ochranou súkromia. Jeden 

z veľmi populárnych nápadov požaduje zákaz systémov 

sociálnych kreditov založených na rozpoznávaní tváre 

(pozri nápad). Zaznamenali sa aj ďalšie výzvy obmedziť 

využívanie biometrických údajov na účely sledovania 

(pozri nápad) a zhromažďovanie a zdieľanie osobných 

údajov vo všeobecnosti (pozri príklad nápadu). Rôzni 

občania navrhujú, aby sa možnosť platby v hotovosti uznala 

za demokratické právo (pozri príklad nápadu). Upozornili 

aj na potrebu zlepšiť právne predpisy a nástroje zamerané 

na ochranu súkromia v súvislosti s internetom a sociálnymi 

médiami, ako aj so všetkými novými technológiami (pozri 

nápad). 

V ďalšej skupine príspevkov sa zdôrazňuje, že je potrebné 

zrušiť opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-

19 hneď, ako to vývoj pandémie umožní, aby sa zabezpečil 

návrat k normálnosti a obnovili slobody občanov. Ich 

súčasťou je výzva zabrániť diskriminácii občanov, ktorí sa 

rozhodli, že sa nebudú očkovať alebo pravidelne testovať, 

aby mali prístup k základným zariadeniam (pozri príklad 

nápadu). Otázky súvisiace s očkovaním sa podrobnejšie 

riešia v rámci témy Zdravie. 

Ďalšia diskusia sa týka zásadného významu ľudských práv 

a slobôd v hodnotovom rebríčku Západu. V tomto duchu 

mnohí účastníci požadujú ochranu LGBTI osôb a uznanie 

manželstiev osôb rovnakého pohlavia vo všetkých 

členských štátoch EÚ (pozri príklad nápadu).  

Niektorí účastníci požadujú právo užívať konope na 

medicínske účely bez predpisu (pozri príklad nápadu) a 

všeobecnejšie diskutujú o dekriminalizácii a legalizácii 

drog (pozri príklad nápadu). Táto otázka sa tiež rieši v rámci 

témy Zdravie.  

Nápad, o ktorom sa mnoho diskutuje a ktorý si získal veľkú 

podporu, je výzva, aby sa EÚ postavila na čelo úsilia o 

ochranu práv zvierat (pozri nápad). Prispievatelia sa 

domnievajú, že hoci sa v zmluvách EÚ zvieratá uznávajú 

ako cítiace bytosti, v poľnohospodárstve a mäsovom 

priemysle stále dochádza k surovému a krutému 

zaobchádzaniu (pozri príklad nápadu).  

 

Posilnenie právneho 

štátu a ľudských práv   

Veľká skupina účastníkov vyjadruje obavy v súvislosti so 

stavom demokracie a uplatňovaním zásad právneho štátu vo 

svete, a najmä v niektorých častiach EÚ. Občania, ktorí 

prispievajú do tejto kategórie, požadujú dôraznejšiu 

obhajobu hodnôt EÚ voči krajinám, ako sú napríklad Rusko 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110


 

© Kantar Public 2021 44 

a Čína, ale aj voči rastúcemu počtu neliberálnych 

demokracií v EÚ, pričom spomínajú najmä, nie však 

výlučne, Maďarsko a Poľsko (pozri príklad nápadu). 

Účastníci sú tiež znepokojení tým, že ženy, LGBTI menšiny 

a ľudské práva sú terčom útokov, najmä vzhľadom na 

nedávny vývoj v Poľsku a Maďarsku (pozri príklad 

nápadu).  Viacerí prispievatelia sú kritickí voči maďarskej 

vláde a vyzývajú Komisiu, aby v tejto súvislosti prijala viac 

opatrení (pozri nápad).  

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad právneho štátu 

niektorí účastníci navrhujú zníženie finančných 

prostriedkov pre krajiny, ktoré ich porušujú, odňatie ich 

hlasovacích práv v Rade alebo dokonca ukončenie členstva 

v EÚ (pozri príklad nápadu). Zaznamenali sa výzvy použiť 

mechanizmus rozpočtovej ochrany v rámci nového 

dlhodobého rozpočtu EÚ (pozri nápad), ako aj návrhy 

preskúmať postup podľa článku 7 zmlúv s cieľom uľahčiť 

uvalenie sankcií na vlády, ktoré porušujú hodnoty EÚ (pozri 

nápad). Jeden účastník navrhol, aby sa Európsky súdny dvor 

stal dozorným orgánom na ochranu demokracie a právneho 

štátu v EÚ (pozri príklad nápadu). Viacerí prispievatelia 

schválili návrh zaviesť mechanizmus na preskúmanie stavu 

demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ (pozri 

nápad).  

Platforma tiež obsahuje výzvu, aby sa zrušilo pravidlo 

jednomyseľnosti s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty, 

ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu, nemohli 

blokovať rozhodovanie v EÚ (pozri nápad).  

Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv vo všeobecnosti, jeden 

nápad so širokou podporou navrhuje posilniť 

vykonateľnosť rôznych nástrojov z oblasti ľudských práv v 

právnom poriadku EÚ (pozri nápad). 

 

Bezpečnosť  

Jedným z nápadov, ktoré si na platforme získali veľmi 

širokú podporu a vyvolali množstvo komentárov, je návrh 

vytvoriť vzhľadom na neistotu v súvislosti s pozíciou USA 

armádu EÚ, ktorá by lepšie chránila členské štáty pred 

nepriateľskými zahraničnými aktérmi (pozri nápad). 

Niekoľko účastníkov však tento návrh spochybnilo, pričom 

sa vyjadrili najmä k politickým dôsledkom a vzťahu medzi 

obranou EÚ a obranou členských štátov. O tomto nápade sa 

diskutuje aj v rámci témy „EÚ vo svete“. 

Vzhľadom na slobodu pohybu v rámci EÚ niektorí občania 

podporujú zriadenie európskej agentúry na posilnenie 

spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti terorizmu a 

organizovanej trestnej činnosti (pozri nápad). 

Lobizmus a korupcia  

Podobne ako pri téme „Európska demokracia“ sa 

niektorí prispievatelia zameriavajú na otázky týkajúce sa 

lobizmu a korupcie. Zaznamenali sa výzvy, aby EÚ 

bojovala proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 

korupcii v členských štátoch (pozri príklad nápadu), ako aj 

návrhy na posilnenie regulácie a transparentnosti lobingu v 

prospech súkromných záujmov a obmedzenie jeho vplyvu 

na politiku EÚ (pozri nápad). Ďalší účastníci diskutujú o 

tom, ako bojovať proti korupcii súvisiacej s EÚ a 

využívaním finančných prostriedkov EÚ, ako aj o ochrane 

nahlasujúcich osôb (pozri príklad nápadu). 
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Jeden účastník vyzýva na zrušenie európskeho práva a 

odstránenie aparátu EÚ vrátane Schengenu (pozri nápad). 

V rámci kategórie bezpečnosti sa opäť navrhuje 

vytvorenie európskej armády (pozri nápad), ako aj 

spoločný postup v boji proti organizovanej trestnej 

činnosti vrátane harmonizácie právnych predpisov (pozri 

nápad). Nedávna nová podkategória vyzýva na boj proti 

nenávistným prejavom a na zvýšenú ochranu obetí 

nenávistných prejavov (pozri príklad nápadu).  

V rámci kategórie lobizmus a korupcia sa EÚ vyzýva, 

aby kontrolovala nestrannosť vnútroštátnych orgánov 

verejnej správy s cieľom zabrániť zvýhodňovaniu a 

svojvôli (pozri nápad). 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

Nápady predložené na platforme v minulom období vo 

všeobecnosti opakujú nápady uvedené v prvej priebežnej 

správe, pričom sa objavilo aj niekoľko nových 

čiastkových tém. 

V rámci kategórie práva a slobody sa v niekoľkých 

nedávnych nápadoch opakuje potreba posilnenej ochrany 

práv a rovnosti LGBTI osôb. Nový súbor nápadov vyzýva 

na zvýšenie podpory pre osoby so zdravotným 

postihnutím vo forme: i) odstránenia prekážok pre osoby 

so zdravotným postihnutím prostredníctvom sprístupnenia 

výrobkov a služieb (pozri nápad), ii) primeranej ochrany 

ich ľudských práv (pozri nápad) a iii) boja proti 

diskriminácii osôb s mentálnym postihnutím (pozri 

nápad). 

V rámci rovnakej kategórie práva a slobody jeden účastník 

požaduje spravodlivé odmeňovanie a práva pre 

uchádzačov o prvé zamestnanie (pozri nápad).  

V rámci podkategórie slobody pohybu sa jeden nápad 

zaoberá potrebou zjednotiť overovanie a uznávanie 

akademických kvalifikácií v krajinách EÚ s cieľom 

podporiť inovácie a vzájomné prepojenie (pozri nápad). 

Veľká časť nových príspevkov sa týka kategórie ochrana 

právneho štátu a ľudských práv. Účastníci naďalej 

zdôrazňujú potrebu zabezpečiť ochranu hodnôt EÚ a 

navrhujú revíziu článku 7 Zmluvy o Európskej únii a 

vyvodenie zodpovednosti členských štátov za 

nedodržiavanie demokratických hodnôt (pozri nápad a 

nápad) a posilniť postup prijímania opatrení v prípade 

porušenia demokratických zásad (pozri nápad). V súlade 

s tým sa obnovujú aj výzvy na prepojenie finančných 

prostriedkov EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu zo 

strany prijímajúcich krajín vrátane možnosti znížiť alebo 

zrušiť financovanie (pozri nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821
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Ilustrácia 13 – Myšlienková mapa k téme Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
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V rámci témy Digitálna transformácia bolo predložených 

412 nápadov, 849 komentárov a 117 podujatí, čo 

predstavuje celkovo 1 378 príspevkov. Nápady siahajú od 

abstraktnejších návrhov týkajúcich sa kategórií, ako sú 

udržateľnosť a trvanlivosť, až po konkrétnejšie návrhy 

týkajúce sa digitálneho vzdelávania, digitálneho zdravia a 

digitálneho hlasovania. Prispievatelia pri tejto téme 

zdôrazňujú, že je potrebné, aby prebehla digitálna 

transformácia, pokiaľ ide o hospodárstvo, spoluprácu, 

zdravie a iné oblasti života v budúcnosti. Upozorňujú však 

aj na niekoľko výziev súvisiacich s digitálnou 

transformáciou, ako sú napríklad etické hľadiská, 

nedostatky všeobecného nariadenia o ochrane údajov a 

kybernetické hrozby. Jednotlivé nápady možno zoskupiť do 

týchto kategórií: 

 

 digitálne hospodárstvo 

 digitálna inovácia 

 digitálna suverenita a etika 

 kybernetické hrozby 

 digitálne hlasovanie 

 digitálne údaje 

 znečistenie, udržateľnosť a trvanlivosť 

 technológie pre ľudí 

 digitálne zdravie 

 vzdelávanie a odborná príprava 

7. Digitálna 

transformácia  
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Digitálne hospodárstvo 

 

Táto kategória je tiež súčasťou témy Silnejšie 

hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť, 

pričom mnohé nápady vyzývajú na prechod na digitálne 

hospodárstvo. V jednom nápade sa napríklad hovorí o 

zavedení platformy EÚ pre blockchain (pozri nápad). Iní 

prispievatelia diskutujú aj o kryptomenách a požadujú, aby 

vlády prijali kryptomeny, ktoré budú prínosom pre digitálnu 

a ekonomicky aktívnu spoločnosť a prispejú k jej rozvoju 

(pozri príklad nápadu), alebo sa zameriavajú na potrebu 

regulácie alebo zákazu kryptomien (pozri príklad nápadu). 

Okrem toho sa v niekoľkých nápadoch podporuje zavedenie 

digitálneho eura ako bezpečného a praktického spôsobu 

platby (pozri príklad nápadu). 

 

Digitálna inovácia  

Nápady predložené na platforme týkajúce sa digitálneho 

rastu v prvom rade podporujú posilnenie úlohy EÚ pri 

ďalšom rozvoji nástrojov umelej inteligencie (pozri 

podujatie). Jeden z nápadov požaduje viac plánovania a 

regulácie, aby boli súčasné možnosti umelej inteligencie 

bezpečnejšie a prístupnejšie (pozri príklad nápadu). 

Používanie a vývoj umelej inteligencie je však predmetom 

diskusie medzi prispievateľmi, pričom niektorí poukazujú 

na budúce riziko vytvorenia umelej inteligencie, ktorá bude 

mať väčšie schopnosti ako ľudský mozog (pozri príklad 

nápadu). 

Prispievatelia v tejto súvislosti identifikovali niekoľko 

výziev súvisiacich s rastúcou digitalizáciou spoločnosti. Na 

tomto podujatí sa napríklad diskutovalo o rastúcej 

digitalizácii našej spoločnosti a nerovnosti medzi 

jednotlivými skupinami obyvateľstva (tzv. porazení v 

procese digitalizácie). K ďalším nevýhodám rastúcej 

digitalizácie, o ktorých sa diskutovalo, patrí dehumanizácia, 

robotizácia a zvýšené monitorovanie a sledovanie 

jednotlivcov (pozri nápad). 

Na základnejšej úrovni prispievatelia požadujú prístupné a 

cenovo dostupné digitálne služby a zariadenia (pozri príklad 

nápadu). 

Digitálna suverenita a 

etika 

Nápady predložené na platforme na posilnenie digitálnej 

suverenity sa zameriavajú na strategickú nezávislosť 

Európy, pokiaľ ide o hardvér, softvér a platformy 

sociálnych médií, ako aj na napredovanie v digitálnom 

rozvoji a výrobe v EÚ, najmä vo vzťahu k iným aktérom, 

ako sú USA alebo Čína (pozri príklad nápadu). V jednom z 

nápadov sa napríklad navrhuje rozvíjať a podporovať 

vlastnú výrobu čipov v Európe (pozri nápad). 

Podobná skupina nápadov kladie silný dôraz na etické 

hľadisko. Konkrétne, prispievatelia chcú posilniť digitálnu 

suverenitu EÚ prostredníctvom európskych platforiem 

sociálnych médií, ktoré by boli plne v súlade s európskymi 

hodnotami, normami, transparentnosťou a etikou (pozri 

príklad nápadu). V jednom nápade sa tiež vyzýva na to, aby 

digitalizácia prebiehala spravodlivo, na základe ľudských, 

ako aj pracovných a odborových práv, lepších pracovných 

podmienok a kolektívneho vyjednávania (pozri nápad). 

 

Kybernetické hrozby 

Pokiaľ ide o kategóriu kybernetických hrozieb, nápady sa 

venujú bezpečnosti a ochrane internetu (pozri príklad 

podujatia). Účastníci napríklad zdôrazňujú, že EÚ by mala 

byť schopná brániť sa pred online hrozbami a digitálnymi 

útokmi; niektorí idú ešte ďalej, keď navrhujú vytvorenie 

európskej kybernetickej armády, ktorá by tiež mohla 

podporiť digitalizáciu v krajinách EÚ, ktoré v tejto oblasti 

zaostávajú (pozri príklad nápadu). 

 

Digitálne hlasovanie 

V rámci kategórie digitálne hlasovanie viacerí 

prispievatelia na platforme poukazujú na výhody 

elektronického hlasovania, najmä v súvislosti s 

pandémiou (pozri príklad nápadu). Táto kategória, ktorá 

od začiatku konferencie vyvolala v rámci témy digitálna 

transformácia značný počet komentárov, sa preberala z 

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

hľadiska posilnenia demokracie. V komentároch však vidno 

aj protichodné názory, ktoré poukazujú na viaceré 

nevýhody elektronického hlasovania. Prispievatelia 

navrhujú využiť technológiu blockchainu alebo vytvoriť 

vlastný systém zasielania správ v Európe chránený 

dôsledným šifrovaním ako možné spôsoby zabezpečenia 

digitálneho hlasovania v EÚ. 

 

Digitálne údaje 

Pokiaľ ide o kategóriu digitálne údaje, prispievatelia 

zdôrazňujú pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, pričom 

uvádzajú, že EÚ je lídrom v ochrane jednotlivcov v 

digitálnom svete. Napriek tomu sa zaznamenala výzva, aby 

sa táto oblasť ďalej zlepšovala (pozri príklad podujatia). 

Návrhy sa napríklad zameriavajú na zmenu predpisov 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom uľahčiť 

odmietnutie zberu osobných údajov online, ako aj na 

zlepšenie bezpečnosti údajov nielen v celej EÚ, ale aj v 

kandidátskych krajinách (pozri nápad). 

Na platforme sa objavila aj výzva, aby boli právne predpisy 

zrozumiteľnejšie a nezaťažovali používateľov neustálymi 

žiadosťami o udelenie súhlasu (pozri príklad nápadu). 

 

Znečistenie, 

udržateľnosť a 

trvanlivosť 

Prispievatelia viackrát spájajú digitalizáciu so zmenou 

klímy, pričom napríklad zdôrazňujú, že zvýšená 

digitalizácia by prispela k zníženiu znečistenia. Jeden 

prispievateľ napríklad navrhuje zaviesť digitálny pas 

výrobku dostupný prostredníctvom QR kódov, v ktorých sa 

uvedú informácie o pôvode výrobku, jeho zložení, vplyve 

na životné prostredie, recyklácii a konečnom naložení s 

ýrobkom (pozri nápad). 

Ďalšia línia nápadov sa týka digitálneho odpadu, napríklad 

sa zaznamenala výzva, aby sa nové výrobky vyrábali z 

recyklovaného elektronického odpadu (pozri nápad). 

Okrem toho sa kladie dôraz na trvanlivé, opraviteľné a 

spravodlivo a eticky vyrábané digitálne zariadenia, ktoré by 

sa napríklad mohli podporiť nižším zdanením (pozri nápad). 

Niektorí prispievatelia napokon poukazujú na to, že 

vysielanie satelitov prispieva k znečisteniu vesmíru, a 

vyzývajú, aby sa tento problém riešil (pozri príklad nápadu). 

Technológie pre ľudí 

Návrhy obsahujú škálu konkrétnych nápadov 

zameraných na technologické a digitálne 

nástroje pre európskych občanov. 

Veľká skupina nápadov sa zaoberá vytvorením digitálneho 

občianstva a digitálnym zjednotením EÚ (pozri nápad), 

napríklad tým, že by sa vytvoril rámec, ktorý všetkým 

krajinám EÚ pomôže spolupracovať na projektoch v oblasti 

IT. Tento nápad sa rozvíja ďalej formou viacerých návrhov 

zahŕňajúcich digitálne portály zamerané na účasť občanov, 

identifikáciu každodenných potrieb (pozri nápad), európsku 

sociálnu sieť venovanú vyjadrovaniu verejnej mienky 

(pozri nápad) a celoeurópsku identifikáciu prostredníctvom 

digitálneho preukazu totožnosti (pozri nápad).  

Okrem toho sa zaznamenala výzva posilniť ochranu 

spotrebiteľa v online prostredí (pozri príklad nápadu), 

napríklad tým, že sa spotrebiteľom v budúcnosti uľahčí 

zmena rozhodnutí v súvislosti s nákupmi. 

Ďalší nápad sa venuje potrebe zabezpečiť prístup k hlavným 

platformám hromadného financovania (crowdfunding) zo 

všetkých členských štátov (pozri nápad). 

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

 

V rámci kategórie digitálne zdravie sa niekoľko nápadov na 

platforme zameralo na konkrétne opatrenia na zlepšenie 

zdravia občanov v digitálnom svete, ako sú napríklad právo 

zamestnancov na odpojenie sa (pozri nápad), zavedenie 

voľného dňa, keď nebudú fungovať sociálne médiá (pozri 

nápad), alebo podpora digitálnej odbornej prípravy mladých 

ľudí, aby sa podporilo využívanie technológií zdravým a 

uvedomelým spôsobom. 

Zároveň sa zaznamenala výzva digitálne integrovať 

zdravotné informácie v rámci EÚ (pozri príklad nápadu), 

napríklad vytvorením jednotnej platformy pre elektronický 

manažment zdravia, ktorá by bola obzvlášť zaujímavá pre 

mnohých Európanov využívajúcich možnosti cezhraničnej 

mobility, a zavedením (európskeho) digitálneho 

zdravotného preukazu (pozri príklad nápadu), ktorý by 

obsahoval informácie o očkovaní a zdravotnom poistení. 

Existujú však obavy týkajúce sa súkromia a ochrany údajov. 

Tieto kategórie sa riešia aj v rámci témy Zdravie. 

 

Vzdelávanie a odborná 

príprava 

V rámci kategórie vzdelávanie a odborná príprava viacero 

nápadov podporuje komplexné úsilie na úrovni EÚ 

zamerané na zvyšovanie informovanosti, ktoré by 

prebiehalo na všetkých úrovniach počnúc základnou školou 

a v rámci celej sústavy vzdelávania (pozri príklad nápadu a 

podujatia), pričom prispievatelia zdôrazňujú, že rozvoj a 

podpora digitálnych zručností sú pre ekonomiku jednou z 

kľúčových priorít (pozri príklad nápadu).  

V rámci jednej podkategórie sa žiadajú investície a podpora 

digitalizácie vzdelávania (pozri príklad nápadu). 

Prispievatelia v tejto súvislosti diskutujú o potrebe posilniť 

digitálnu gramotnosť vo všetkých krajinách EÚ, napríklad 

prostredníctvom spustenia reklamnej kampane v médiách s 

cieľom lepšie zviditeľniť digitálnu transformáciu (pozri 

nápad).  

 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

V auguste 2021 sa novou podkategóriou v rámci 

digitálnej suverenity a etiky stala otázka technologickej 

suverenity, o ktorej účastníci široko diskutovali a 

zdôrazňovali najmä potrebu, aby EÚ prijala opatrenia v 

súvislosti s monopolmi v internetovom priemysle (pozri 

príklad nápadu) s cieľom zabezpečiť súlad s hodnotami 

EÚ.  

Obavy v súvislosti s kybernetickými hrozbami sú aj 

naďalej témou, pričom jeden prispievateľ navrhuje, aby 

EÚ a vlády jednotlivých štátov používali technológiu 

blockchainu pre svoje siete s cieľom zabezpečiť 

primeranú ochranu proti zneužitiu údajov zo zahraničia 

(pozri nápad). 

V rámci kategórie digitálnych údajov sa podkategória 

venovaná bezpečnosti údajov rozšírila o výzvy, aby bola 

EÚ asertívnejšia, pokiaľ ide o reguláciu online platforiem 

a umožnenie používateľom rozhodovať o používaní 

údajov (pozri príklad nápadu). V tejto súvislosti účastníci 

takisto navrhli aj vytvorenie osobného cloudu pre každého 

občana EÚ (pozri nápad) s cieľom uchovávať dokumenty 

a chrániť citlivé údaje (pozri nápad). Opäť v duchu 

uplatnenia nezávislejších a bezpečnejších verejných sietí 

jeden účastník presadzuje myšlienku, že EÚ by mala 

prejsť z proprietárneho softvéru, ako sú Microsoft a 

Apple, na softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ako je 

Linux (pozri nápad). Ďalšou otázkou, o ktorej sa 

diskutovalo počas uplynulého mesiaca, je potreba zaistiť 

bezpečnosť detí na internete a prijať preventívne opatrenia 

na zníženie rizík (pozri príklad podujatia).  

V rámci kategórie technológie pre ľudí sa téma 

digitálneho občianstva rozširuje o myšlienku vytvorenia 

európskeho poskytovateľa identity jednotného prihlásenia 

pri poskytovaní prístupu k verejným službám (pozri 

nápad). 

V rámci kategórie digitálneho zdravotníctva sa rozšíril 

nápad európskeho zdravotného preukazu alebo 

podobných elektronických certifikátov (pozri príklad 

nápadu).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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Ilustrácia 14 – Myšlienková mapa k téme Digitálna transformácia 
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8.   Európska 
demokracia 

 

K 7. septembru 2021 sa na digitálnej platforme v rámci témy 

Európska demokracia nachádzalo celkovo 1 129 nápadov, 

2 524 komentárov a 373 podujatí. Prispievatelia žiadajú 

reštrukturalizáciu európskych inštitúcií či dokonca 

federalizáciu Európskej únie. V rôznych návrhoch sa 

požaduje aj intenzívnejšia účasť a angažovanosť občanov. 

Celkovo prebiehajú interakcie v rámci tejto témy 

konštruktívne a sú zamerané na budúcnosť, aj keď v 

niektorých príspevkoch zaznievajú obavy, že EÚ hrozí 

rozpad v dôsledku napätia, populizmu a nacionalizmu. 

Príspevky sa týkajú širokej škály tém:  

 

 

 

 federalizácia Európskej únie 

 inštitucionálne reformy 

 voľby do Európskeho parlamentu 

 zastúpenie občanov 

 účasť občanov a konzultácie 

 médiá 

 jazyky a podpora európskeho ducha 

 ochrana a posilňovanie demokracie  
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Federalizácia 

Európskej únie 

V rámci témy európska demokracia vyzýva veľký počet 

prispievateľov na federalizáciu Európskej únie. Táto otázka 

sa často opakuje aj pri podujatiach súvisiacich s touto témou 

(pozri napríklad toto podujatie).  

Prispievatelia považujú federalizáciu za najlepší spôsob, 

ako môže EÚ dosiahnuť svoj plný potenciál (pozri 

príkladnápadu), ale aj za prostriedok na zvýšenie 

dôveryhodnosti a vplyvu EÚ na globálnej politickej scéne a 

na získanie právomoci riešiť nadnárodné problémy, ktorým 

dnes čelíme, ako sú zmena klímy a pandémia ochorenia 

COVID-19 (pozri nápad). Federalizáciou by sa navyše 

podľa účastníkov, ktorí túto myšlienku podporujú, prekonal 

euroskepticizmus a nacionalistické nálady.  

Napríklad často podporovanou a diskutovanou myšlienkou 

je vytvorenie zhromaždenia, na ktorom by vznikla európska 

ústava, v ktorej by sa definovali kľúčové prvky a zásady 

demokratickej európskej federácie (pozri nápad). V diskusii 

sa objavujú aj konkrétnejšie výzvy na spoločnú fiškálnu a 

hospodársku politiku, jednu európsku armádu a 

federalizáciu zahraničnej politiky spolu s reštruktúrovaním 

inštitúcií EÚ podľa federalistických zásad.  

Niektorí prispievatelia sú však voči federalizácii EÚ 

skeptickí a namiesto nej podporujú decentralizáciu, ktorá by 

členským štátom priniesla rozsiahlejšie právomoci (pozri 

nápad), s väčšou slobodou a rešpektovaním identity 

členských štátov a voľnou spoluprácou v oblastiach, kde je 

to užitočné (pozri tento nápad). 

 

Inštitucionálne reformy 

Značný počet nápadov sa tiež podrobnejšie 

zaoberá reformami európskych inštitúcií, 

ktorými by sa zvýšila ich efektívnosť a 

transparentnosť a priblížili by sa občanom. Patria sem aj 

návrhy na rozsiahlejšiu revíziu inštitucionálnej štruktúry 

(pozri príklad nápadu).  

Pokiaľ ide o Európsky parlament, prispievatelia najčastejšie 

žiadajú, aby mu bola udelená skutočná právomoc 

legislatívnej iniciatívy (pozri príklad nápadu). Objavujú sa 

aj výzvy na to, aby získal fiškálnu právomoc (pozri príklad 

nápadu). Diskutuje sa aj o sídle Európskeho parlamentu, 

pričom prispievatelia požadujú, aby sa rozhodlo medzi 

Štrasburgom a Bruselom (pozri príklad nápadu).  

Pokiaľ ide o Európsku radu a Radu Európskej únie, na 

platforme a v rámci témy európskej demokracie sa často 

objavuje myšlienka prejsť na hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou a ukončiť právo veta jednotlivých štátov (pozri 

príklad nápadu). 

Prebiehajú aj diskusie o úlohe Rady v inštitucionálnej 

štruktúre EÚ (pozri príklad nápad) a objavujú sa návrhy na 

prehĺbenie dvojkomorového zákonodarného zboru v EÚ 

(pozri príklad nápadu).  

Pokiaľ ide o Európsku komisiu, v určitej skupine 

príspevkov sa diskutuje o voľbe predsedu Komisie a 

menovaní komisárov, okrem iného aj o systéme hlavných 

kandidátov (pozri príklad nápadu) a o priamych voľbách 

predsedu Komisie občanmi (pozri príklad nápadu). 

Účastníci tiež nastoľujú otázku počtu komisárov (pozri 

príklad nápadu). 

Okrem toho sa spomínajú aj reformy Výboru regiónov a 

Hospodárskeho a sociálneho výboru, napríklad na 

zefektívnenie ich fungovania. Patria sem aj návrhy 

zreformovať Výbor regiónov tak, aby ponúkal primerané 

spôsoby dialógu pre regióny, mestá a obce (pozri nápad) 

alebo sa posilnila jeho úloha (pozri nápad).  

Jedným z nápadov, o ktorých sa často diskutuje, je funkciu 

priamo voleného prezidenta EÚ, napríklad zlúčením pozície 

predsedu Európskej komisie a Európskej rady (pozri príklad 

nápadu). Zaznievajú aj výzvy na vytvorenie jednotného 

kontaktného miesta EÚ, pomocou ktorého by EÚ vo 

vonkajších vzťahoch vystupovala jednotne (pozri príklad 

nápadu). 

 

 

Voľby do Európskeho 

parlamentu 

V skupine nápadov súvisiacich s inštitucionálnymi 

reformami sa volá po novom spôsobe konania volieb do 

Európskeho parlamentu, ktorým by sa zvýšila 

angažovanosť občanov v demokratických procesoch EÚ. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Jeden z najdiskutovanejších návrhov sa týka vytvorenia 

celoúnijných nadnárodných volebných zoznamov s cieľom 

podnietiť kandidátov, aby sa zamerali skôr na európske a 

nie na domáce otázky (pozri nápad) Rozoberajú sa aj ďalšie 

nápady na podporu celoeurópskej diskusie, ako aj to, ako by 

sa poslanci Európskeho parlamentu mohli priblížiť 

občanom (pozri napríklad tento nápad). 

Niektoré z návrhov sa konkrétnejšie zaoberajú tým, ako 

zvýšiť účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. 

Objavujú sa výzvy na zavedenie povinného hlasovania 

(pozri nápad), ako aj návrhy na uľahčenie účasti, napríklad 

umožnením korešpondenčného hlasovania a registrácie 

voličov v deň volieb alebo tým, že by bol deň volieb 

štátnym sviatkom (pozri nápad). Niektorí prispievatelia 

diskutujú aj o digitálnom hlasovaní vrátane nápadu vytvoriť 

skupinu paneurópskych digitálnych voličov (pozri nápad). 

Otázka digitálneho hlasovania sa rieši aj v rámci témy 

Digitálna transformácia. 

Zaznievajú aj návrhy na zjednotenie minimálneho veku 

voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu (pozri 

príklad nápadu), podľa možnosti na 16 rokov (pozri nápad).  

 

Účasť občanov a 

konzultácie 

Príspevky na platforme zahŕňajú viacero návrhov na to, ako 

zvýšiť angažovanosť občanov a ich pocit spolupatričnosti, 

pokiaľ ide o rozhodovanie EÚ.  

V jednej skupine nápadov a podujatí sa diskutuje o vývoji 

trvalejších mechanizmov založených na participatívnej 

demokracii a interakcii medzi občanmi, ktorými by sa mala 

posilniť a doplniť zastupiteľská demokracia, pričom by sa 

mohli tiež využiť skúsenosti z Konferencie o budúcnosti 

Európy. Účastníci napríklad navrhujú, aby sa pri príprave 

najdôležitejších a najťažších politických rozhodnutí v EÚ 

systematickejšie využívali občianske zhromaždenia a 

panely (pozri príklad nápadu). V ďalších príspevkoch sa 

navrhuje online digitálne fórum, na ktorom by občania EÚ 

mohli diskutovať o právnych predpisoch EÚ, pričom by 

využívali systém podpory jednotlivých príspevkov a 

komentárov vychádzajúci zo sociálnych médií (pozri 

nápad). V rámci podobného nápadu sa hovorí o občianskej 

lobistickej platforme ako o alternatívnom spôsobe, ktorým 

by bežní občania EÚ a menšie spoločnosti mohli 

sprostredkovať svoje odborné znalosti a názory na právne 

predpisy v rozhodovacom procese EÚ (pozri nápad).  

V príspevkoch sa uvádza aj návrh na vytvorenie jednej 

centrálnej online platformy, kde by sa sústredili všetky 

verejné príspevky – či už európske iniciatívy občanov, 

sťažnosti alebo petície, a vytvorila by sa tak inštitucionálna 

participatívna štruktúra EÚ (pozri nápad). 

Niektorí prispievatelia navrhli, aby vznikol „občiansky 

parlament“, „zhromaždenie zamerané na organizácie 

občianskej spoločnosti“ (pozri nápad) alebo „ústavodarné 

zhromaždenie“ (pozri nápad), ktoré by poskytovali 

poradenstvo Európskemu parlamentu. Účastníci diskutujú 

aj o myšlienke celoúnijných referend ako o alternatíve k 

národným referendám o inštitucionálnych a politických 

témach EÚ (pozri príklad nápadu). 

 

Zastúpenie občanov 

Pokiaľ ide o tému zastúpenia občanov, objavuje sa niekoľko 

výziev na to, aby mala platforma osobitné generačné 

zameranie. Sem patria návrhy, aby sa vytvorila pozícia 

európskeho komisára pre starších ľudí (pozri nápad) a aby 

mladí ľudia dostali príležitosť pravidelne 

prezentovať svoje názory v Európskom 

parlamente (pozri nápad). V súvisiacom 

príspevku sa navrhuje stanoviť kvótu pre 

poslancov EP mladších ako 35 rokov (pozri 

nápad). 

Zaznel aj návrh, aby bolo v Európskom parlamente 

vyrovnané zastúpenie žien a mužov (pozri nápad). 

Jeden z nápadov, ktoré získali širšiu podporu a o ktorých 

prebiehajú rozsiahlejšie diskusie, je vytvoriť európske 

občianstvo, ktoré sa nebude viazať na občianstvo žiadneho 

členského štátu EÚ (pozri nápad). Prispievatelia tiež 

nastoľujú otázku, ako by ľudia, ktorí nie sú občanmi EÚ a 

dlhodobo žijú v niektorom členskom štáte, mohli voliť vo 

voľbách do Európskeho parlamentu vo svojej krajine 

pobytu (pozri nápad). 

Podľa ďalšieho nápadu by sa EÚ mala zasadzovať za 

vytvorenie parlamentu OSN, v ktorom by občania mohli 

priamo, nezávisle od národných vlád, vyjadriť názor pri 

globálnych rozhodnutiach (pozri nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
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Médiá 

Viacero príspevkov v rámci témy Európska demokracia sa 

zameriava na médiá. O tejto oblasti diskutujú tiež 

prispievatelia v rámci témy Vzdelávanie, kultúra, mládež a 

šport.  

Jedným z opakovaných návrhov je vytvorenie 

celoeurópskych médií alebo sietí (pozri príklad nápadu) či 

vytvorenie jedného verejnoprávneho vysielateľa pre celú 

EÚ (pozri príklad nápad). Cieľom takýchto návrhov je 

najmä zvýšiť občianske povedomie o rôznych otázkach EÚ, 

napríklad prostredníctvom živého vysielania diskusií a 

podujatí, ale aj dokumentárnych filmov o krajinách EÚ na 

podporu spoločného ducha EÚ oslavujúceho európske 

hodnoty a európske kultúry. Niektorí prispievatelia tiež 

vyzývajú, aby televízny a rozhlasový kanál EÚ šíril svoje 

hodnoty aj poza hranice (pozri príklad nápadu). 

Ďalší účastníci navrhujú, aby sa novinárom poskytovali 

školenia o spravodajstve v otázkach EÚ, prípadne aby boli 

verejnoprávni vysielatelia povinní venovať určitý podiel 

vysielacieho času záležitostiam EÚ.  

Jazyky a podpora 

európskeho ducha 

Ďalšia skupina nápadov na platforme sa týka otázok 

súvisiacich s jazykmi a spoločným európskym duchom a 

identitou. O tejto oblasti sa tiež intenzívne diskutuje v rámci 

témy Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.  

Veľký počet účastníkov diskutuje o nápade zvoliť si v 

záujme lepšej komunikácie a porozumenia medzi občanmi 

v celej EÚ spoločný jazyk (pozri príklad nápadu) vrátane 

návrhu, aby sa zjednocujúcim jazykom (pozri príklad 

nápadu) stalo esperanto. K obom návrhom sa v časti určenej 

na komentáre objavujú rázne stanoviská za aj proti. Niektorí 

účastníci tiež požadujú, aby sa dôraznejšie dodržiavala 

zásada viacjazyčnosti (pozri príklad nápadu). 

Okrem toho sa objavujú nápady vytvoriť na podporu 

európskeho ducha športový tím EÚ (pozri príklad nápadu), 

vyhlásiť 9. máj za štátny sviatok vo všetkých členských 

štátoch (pozri nápad) alebo vytvoriť pas EÚ (pozri nápad) . 

 

Ochrana a posilňovanie 

demokracie 

Niekoľko nápadov v rámci tejto témy sa týka 

ochrany demokracie v EÚ, pričom zaznievajú výzvy na 

rázne kroky proti vládam, ktoré porušujú demokratické 

zásady, najmä v súvislosti s Maďarskom a Poľskom (pozri 

príklad nápadu). Touto otázkou sa podrobnejšie zaoberá 

téma Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť. 

Prispievatelia tiež uznávajú nebezpečenstvo, ktoré pre 

demokracie môžu predstavovať dezinformácie a falošné 

správy. Objavujú sa výzvy na posilnený prístup k boju proti 

šíreniu zavádzajúcich informácií vrátane návrhov na 

vytvorenie mobilnej aplikácie na overovanie faktov (pozri 

nápad) alebo nezávislého mediálneho inštitútu EÚ na 

overovanie faktov (pozri nápad). 

Pri mnohých nápadoch a komentároch sa diskutuje o 

potrebe regulovať lobizmus a zaznievajú výzvy na 

vytvorenie kódexu správania pre politikov či na vytvorenie 

nezávislého európskeho orgánu, ktorý by mal prostriedky 

na boj proti korupcii a neželanému vplyvu lobistov (pozri 

príklad nápadu). V tejto súvislosti sa tiež objavujú výzvy, 

aby sa prijali všeobecné opatrenia na boj proti korupcii, 

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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napríklad pri udeľovaní verejných zákaziek na miestnej 

úrovni. 

 

  

  

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

V auguste 2021 nebolo predložených veľa nových 

nápadov v rámci témy Európska demokracia, ale niektoré 

kategórie a podkategórie prezentované v 

predchádzajúcich mesiacoch boli rozvinuté 

prostredníctvom nových príspevkov.  

V súvislosti s témou federalizácie EÚ napríklad jeden 

účastník navrhuje vytvorenie Európskeho ústavného súdu 

(pozri nápad).  

Pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, jeden 

používateľ sa prikláňa k myšlienke nadnárodných 

volebných zoznamov a navrhuje vytvorenie nového 

volebného obvodu pre Európanov žijúcich v inom 

členskom štáte (pozri nápad). To by im umožnilo voliť 

poslancov Európskeho parlamentu, ktorí obzvlášť citlivo 

vnímajú cezhraničné otázky. V jednom novom nápade sa 

tiež presadzuje myšlienka, aby poslancov Európskeho 

parlamentu namiesto priamej voľby nominovali národné 

zákonodarné orgány (pozri nápad). 

Podkategória boja proti korupcii sa v rámci ochrany a 

posilňovania demokracie rozširuje. Vyzýva sa k väčšej 

transparentnosti, pokiaľ ide o všetkých príjemcov 

finančných prostriedkov EÚ, pričom sa navrhuje vytvoriť 

jednotnú databázu, ktorá by spájala súčasné viaceré 

systémy podávania správ EÚ (pozri nápad). Jeden 

účastník navrhuje, aby sa európskym politikom a štátnym 

zamestnancom, ktorí pôsobia na dôležitých pozíciách, ako 

napríklad poslanci Európskeho parlamentu alebo 

komisári, zakázalo vlastniť akcie (pozri nápad). To odráža 

predchádzajúce návrhy na platforme týkajúce sa otázky 

etiky v politike. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Ilustrácia 15 – Myšlienková mapa k téme Európska demokracia 
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Od spustenia platformy sa k tejto téme nazbieralo spolu 

1 280 príspevkov, z toho 335 nápadov, 911 komentárov a 

34 podujatí. Príspevky v rámci tejto témy poukazujú na tri 

všeobecné trendy. Na jednej strane z určitej skupiny 

interakcií vyplýva volanie po ďalších opatreniach na 

kontrolu a zníženie migrácie, zatiaľ čo na druhej strane sa v 

iných príspevkoch požaduje väčšia solidarita a lepšie 

integračné postupy. Ďalšia skupina účastníkov zaujala 

pozíciu medzi dvomi uvedenými a podporila by 

medzinárodnú mobilitu, ale len medzi hospodársky 

rozvinutými demokraciami. V tejto súvislosti sa analyzujú 

tieto kategórie: 

 neregulovaná migrácia z krajín mimo EÚ ako 

hrozba  

 humanistický postoj k migrácii 

 legálna migrácia 

 riešenie základných príčin migrácie 

 kontrola hraníc 

 integrácia  

 uľahčenie a podpora získania občianstva EÚ 

 

Neregulovaná migrácia 

z krajín mimo EÚ ako 

hrozba  

V nápadoch a príspevkoch k téme migrácie jasne zaznievajú 

rôzne názory. Jednou z línií, ktorá sa objavuje, je pocit, že 

migrácia z krajín mimo EÚ predstavuje hrozbu pre 

civilizáciu, identitu, hodnoty a kultúru EÚ (pozri príklad 

nápadu). V príspevkoch odznievajú stanoviská a názory, 

podľa ktorých migrácia z krajín mimo EÚ prispieva v EÚ 

9.  Migrácia 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
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k terorizmu a vytváraniu get a nebezpečných zón (pozri 

nápad). Autori takýchto príspevkov požadujú opatrenia na 

obmedzenie migrácie z krajín mimo EÚ a prísnejšiu politiku 

v oblasti repatriácie a stratégie, ktoré zabránia mobilite 

migrantov, napr. prísnejšie hraničné kontroly (pozri príklad 

nápadu). 

 

Humanistický postoj 

k migrácii 

Prispievatelia s opačným názorom volajú po riešeniach na 

boj proti nelegálnej migrácii a prisťahovaleckej politike EÚ, 

v rámci ktorých sa vytvoria jednoduchšie a prístupnejšie 

azylové konania v krajinách pôvodu, legálne a bezpečné 

migračné cesty a zasiahne sa proti obchodovaniu s ľuďmi, 

aby sa predišlo úmrtiam utečencov na hraniciach EÚ (pozri 

príklad nápadu). A napokon niektorí prispievatelia žiadajú 

právny rámec na zastavenie deportácie integrovaných osôb 

a rodín do nebezpečných krajín pôvodu (pozri nápad). 

 

 

Legálna migrácia 

V rámci kategórie legálna migrácia vyzývajú prispievatelia, 

ktorí obhajujú prísnejšie migračné politiky, na spoločnú 

politiku EÚ v oblasti selektívnej migrácie s kvótami, 

prísnejším výberom a prísnymi postupmi prijímania (pozri 

príklad nápadu). Niektorí prispievatelia sa nazdávajú, že na 

efektívnejšiu reguláciu migračných tokov je potrebné 

zaviesť Európsky bodový systém pre prisťahovalectvo 

(pozri nápad). 

V príspevkoch otvorenejších k migrácii sa tiež požaduje 

jednotný a efektívnejší prístup, ale viac v súlade s ľudskými 

právami a (sociálnymi) európskymi hodnotami. V 

príspevkoch sa napríklad osobitne diskutuje o jednotnom a 

účinnom konaní EÚ o azyle (pozri nápad), pričom sa 

poukazuje aj na potrebu zreformovať Dublinský dohovor, 

aby sa predišlo nerovnomernému rozdeľovaniu žiadateľov 

o azyl a migrantov (pozri príklad nápadu). Občania tiež 

obhajujú politiku EÚ v oblasti migrácie pracovnej sily či 

stratégie EÚ v oblasti náboru študentov a kvalifikovaných 

zamestnancov z tretích krajín. V súvislosti s tým jeden 

občan zdôrazňuje, že EÚ musí získať širšie právomoci v 

oblasti migrácie, aby dokázala riadiť migráciu v súlade so 

zásadami a hodnotami Únie (pozri nápad). 

Skupina respondentov prichádza s nápadom podporiť 

selektívny typ prisťahovalectva. Tento typ účastníkov 

zvyčajne vníma migráciu v pozitívnom svetle pre 

hospodárske výhody, ktoré prináša. Navrhuje zamerať sa na 

konkrétne krajiny a prilákať z nich talenty (pozri nápad) 

alebo zmierniť kritériá mobility medzi hospodársky 

vyspelými demokraciami na západe a v Ázii, najmä v 

kontexte dohôd o voľnom obchode (pozri nápad). 

Niektoré príspevky sa zameriavajú aj na otázky nerovnosti, 

ktoré doliehajú na aktuálne azylové konanie. Zdôrazňujú 

napríklad skutočnosť, že mužov, ktorí žiadajú o azyl, je 

výrazne viac než žien či rodín (pozri nápad). Iní poukazujú 

na ťažkosti, s ktorými sa spomedzi žiadateľov o azyl 

stretávajú LGBTI osoby, a vyzývajú na väčšiu ochranu a 

lepšiu podporu tejto skupiny, pokiaľ ide o tlmočenie (pozri 

nápad). 

 

Riešenie základných 
príčin migrácie 

Pokiaľ ide o budúcnosť Európy, prispievatelia zdôrazňujú, 

že pri riešení problémov migrácie, ktorým EÚ v súčasnosti 

čelí, je potrebné zamerať sa na jej základné príčiny.  

Návrhy týkajúce sa tejto oblasti siahajú od nastolenia 

rovnoprávnych obchodných vzťahov, investovania do 

väčšieho počtu plánov rozvojovej pomoci po akademické 

vzdelávanie a profesijný rozvoj ľudí žijúcich v krajinách 

tretieho sveta (pozri nápad).  

V osobitnej skupine príspevkov sa EÚ vytýka, že sa 

podieľala na regionálnej destabilizácii, napríklad 

prostredníctvom vojenského zapojenia EÚ alebo 

destabilizáciou dotovaného vývozu poľnohospodárskych 

výrobkov do rozvojových krajín (pozri nápad).  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Kontrola hraníc 

 

Aj v rámci kategórie kontrola hraníc vyvstávajú dva 

protichodné postoje k migrácii.  

Vo všeobecnosti sa v príspevkoch prejavuje podpora 

organizovanejšiemu a koordinovanejšiemu úsiliu v oblasti 

kontroly hraníc a zaznievajú výzvy na komplexnejšie 

kontroly hraníc vrátane činnosti orgánu, ktorý by zavracal 

migrantov na vonkajších hraniciach (pozri príklad nápadu), 

väčšej podpory agentúry Frontex a lepšieho vymedzenia jej 

funkcií (pozri nápad) a právne záväzného prístupu k 

pátraniu a záchrane (SAR) v Stredozemí (pozri nápad).  

Ďalšie príspevky vyzývajú k väčšej solidarite a 

dodržiavaniu ľudských práv. Diskutuje sa napríklad o 

centralizovanom distribučnom systéme EÚ založenom na 

solidarite, z ktorého by sa financovalo zlepšenie 

infraštruktúry na prijímanie utečencov na hraniciach 

(ubytovanie a strava) alebo o nadnárodnej agentúre na 

spravovanie európskych utečeneckých táborov, ktorú by 

spoločne riadili jednotlivé krajiny a financovaná by bola zo 

zdrojov EÚ (pozri nápad).  

 

Integrácia  

V ďalšej kategórii v rámci témy Migrácia sa diskutuje o 

integrácii, pričom zaznievajú výzvy, aby sa na migrantov 

vzťahovali monitorované následné opatrenia, ktorými by sa 

zabezpečila ich úplná integrácia v členskom štáte EÚ. Jeden 

nápad vidí veľký potenciál v uznávaní a ďalšej aktivácii 

migrantov a členov prijímajúcich komunít ako tvorcov 

zmien (pozri nápad). Za kľúčový prvok integrácie sa 

považuje vzdelanie, pričom ústrednú úlohu zohrávajú 

jazyky a európske hodnoty. V tejto súvislosti sa 

prispievatelia domnievajú, že by mali vzniknúť dostatočne 

financované programy, ktoré pomôžu deťom migrantov v 

školskom veku začleniť sa do verejného vzdelávacieho 

systému (pozri tento nápad). 

Prispievatelia vyjadrujú názor, že kľúčom k integrácii 

(pozri príklad nápadu) a k zabráneniu vytvárania get 

(pozri nápad) je geografické rozloženie migrantov. 

Objavujú sa výzvy na informačné kampane a programy 

zamerané na zvýšenie povedomia občanov EÚ o boji proti 

rasizmu, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť skutočne 

inkluzívnu spoločnosť. V súvislosti s názormi týkajúcimi sa 

rasizmu a vylúčenia z trhu práce sa požaduje rovnaké a 

spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích 

krajín s oprávneným pobytom (pozri nápad).  

 

Uľahčenie a podpora 

získania občianstva EÚ 

Niektorí účastníci vyjadrujú poľutovanie nad 

tým, že osoby s trvalým pobytom v EÚ nemajú všetky 

práva. Poznamenávajú, že Únia osobám s trvalým pobytom, 

ktoré žijú v EÚ dlhodobo, nepriznáva právo voliť a 

neexistujú ani iné výhody, ktoré by pre nich mohli 

zatraktívniť podávanie žiadostí o občianstvo EÚ (pozri 

nápad). 

Niektorí prispievatelia považujú túto otázku za mimoriadne 

naliehavú, pokiaľ ide o občanov Spojeného kráľovstva, 

ktorí žili v EÚ pred brexitom. Jedným z nápadov, ktoré 

rozprúdili kontroverzné diskusie, je zavedenie zrýchleného 

postupu, na základe ktorého by britskí občania, ktorí žili v 

EÚ pred brexitom, získali práva v celej EÚ (pozri nápad). 

 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

Nové nápady v minulom období vo všeobecnosti spadajú 

do rámca skôr vymedzených kategórií a podkategórií, 

pričom ide o nápady, ktoré vyzývajú na okamžité 

zastavenie migrácie do Európy a potlačenie nelegálnej 

migrácie vrátane budovania plotov na ochranu kultúrnych 

hodnôt EÚ (pozri podujatie).  

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
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V poslednom období sa na platforme naďalej objavujú 

protichodné názory v rámci kategórie humanistický 

postoj k migrácii, ktoré vyzývajú na globálnejší pohľad a 

na snahu riešiť základné príčiny migrácie v krajinách 

pôvodu. Zaznievajú výzvy na ucelenejšiu migračnú 

politiku EÚ a zmenu naratívu o migrantoch, najmä 

vzhľadom na ich prínos na pozíciách zdravotníckych 

pracovníkov počas pandémie (pozri podujatie).  

Tvorba spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky sa 

pridáva k podkategórii rozšírených právomocí EÚ v rámci 

kategórie legálna migrácia. Jeden prispievateľ navrhuje, 

aby sa EÚ stala jednotným azylovým priestorom s 

jednotnými postupmi a centralizovaným postupom 

podávania žiadostí a orgánom, a aby sa podľa 

prispievateľa odstránil „azyl à la carte“ vyplývajúci z 

Dublinského dohovoru (pozri nápad).  

V rámci kategórie nelegálnej migrácie sa objavuje nápad, 

ktorý vyzýva na defenzívnejší prístup k migrácii a uvádza, 

že sa EÚ musí brániť proti používaniu nelegálnej migrácie 

ako (politickej) zbrane zameranej proti EÚ, pričom sa 

odvoláva na Bielorusko, ktoré zaplavuje litovské hranice 

migrantmi (pozri nápad). 

Nová podkategória v rámci kategórie, ktorou je riešenie 

základných príčin migrácie vyzýva na podporu 

udržateľného poľnohospodárstva odolného voči zmene 

klímy v krajinách tretieho sveta (pozri nápad). Nedávno sa 

objavila táto podkategória o potrebe EÚ spojiť sily v boji 

proti klimatickej zmene v krajinách pôvodu s cieľom 

bojovať proti „migrácii v dôsledku zmeny klímy“ (pozri 

príklad nápadu). 

V rámci kategórie integrácia sa podkategória rasizmu na 

trhu práce rozšírila o výzvu, aby sa systematickejšie riešili 

otázky diskriminácie a sociálnych nerovností, ktorým 

migranti čelia, pričom jeden nápad poukazuje na 

nevyhnutnosť údajov (zo sčítania ľudu) o etnickom 

pôvode migrantov, aby bolo možné účinne informovať o 

tvorbe politiky (pozri nápad).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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Ilustrácia 16 – Myšlienková mapa k téme Migrácia 
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10. Vzdelávanie, 

kultúra, mládež 

a šport 

 
Nápady zverejnené v rámci témy „Vzdelávanie, kultúra, 

mládež a šport“ sa vzhľadom na jej multitematický 

charakter týkajú rôznych oblastí. Podobne ako inde na 

platforme sa pri kategóriách týkajúcich sa tejto témy 

opakovane vyskytuje výzva na podporu identity EÚ, pričom 

príspevky sa okrem iného týkajú kontaktov, vystaveniu 

iným kultúram a mobility. V rámci tejto témy sa nazbieralo 

celkovo 1 829 príspevkov, ktoré zahŕňali 628 nápadov, 862 

komentárov a 340 podujatí. Jednotlivé nápady možno 

zoskupiť podľa kategórií uvedených na viacjazyčnej 

digitálnej platforme: 

 

 podpora spoločnej identity EÚ 

 vzdelávanie pre budúcnosť 

 mobilita v rámci EÚ 

 nezamestnanosť mládeže 

 európske dedičstvo 
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Podpora spoločnej 

identity EÚ 

Niekoľko nápadov sa týka vytvorenia väčšieho počtu 

mediálnych portálov EÚ (televízia, rozhlas a sociálne 

médiá) s cieľom lepšie zapojiť európskych občanov do 

záležitostí a problematiky EÚ, pričom konečným cieľom je 

posilniť európsku identitu a základné hodnoty (pozri príklad 

nápadu). Viacerí účastníci tiež podporujú šírenie európskej 

mediálnej produkcie, napríklad vytvorením spoločného 

mediálneho trhu EÚ (pozri príklad nápadu). Jedným z 

nápadov je vytvorenie osobitnej mediálnej platformy EÚ 

prispôsobenej výuke jazykov (pozri nápad). 

Jedna podkategória nápadov sa týka vzdelávania, pričom 

prispievatelia navrhujú, aby sa na všetkých európskych 

stredných školách zaviedol povinný predmet o histórii a 

inštitúciách EÚ, ktorým by sa v mladších generáciách 

vybudoval záujem a pocit spolupatričnosti k EÚ a posilnil 

proces budovania identity EÚ (pozri príklad nápadu). V 

ďalších nápadoch týkajúcich sa vzdelávania na podporu 

spoločnej identity EÚ sa naznačujú rôzne formy výmen 

alebo družby medzi školami v rôznych členských štátoch, 

vďaka ktorým by sa rozvinuli priateľstvá presahujúce 

hranice členských štátov (pozri nápad). 

Podľa mnohých účastníkov by európsku integráciu mohlo 

podporiť aj vytvorenie spoločného európskeho jazyka 

(pozri príklad nápadu). Diskusia sa zameriava na rôzne 

výhody a nevýhody takéhoto spoločného európskeho jazyka 

a jednotlivé možné jazyky vrátane esperanta, latinčiny 

(pozri príklad nápadu) alebo angličtiny (pozri príklad 

nápadu). 

V rámci podkategórie šport v súvislosti s podporou 

spoločnej identity EÚ sa diskutuje o organizácii väčšieho 

počtu medzištátnych európskych športových podujatí a o 

možnosti vytvoriť európsky športový tím, ktorý by mohol 

súťažiť na medzinárodných podujatiach (pozri príklad 

nápadu). 

Ďalším nápadom, ktorý sa vo veľkej miere spomína aj v 

iných prioritách, je vyhlásenie 9. mája za európsky štátny 

sviatok, čím by sa podporili iniciatívy na vytváranie 

európskeho spoločenstva na celom kontinente (pozri príklad 

nápadu). 

Ďalšou oblasťou záujmu je iniciatíva „DiscoverEU“. 

Niektorí účastníci navrhli, aby sa do iniciatívy 

„DiscoverEU“ mohli zapojiť všetci mladí Európania a 

Európanky do 18 rokov (pozri príklad nápadu). 

 

Vzdelávanie pre 

budúcnosť 

V mnohých nápadoch zaznieva potreba prehodnotiť 

vzdelávanie v súčasnej digitalizovanej ére, najmä po tom, 

ako sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 zmenil 

spôsob výuky na školách a univerzitách. Podľa mnohých 

prispievateľov je prehodnotenie vzdelávania v digitálnom 

veku predpokladom na to, aby si Európa v budúcnosti 

udržala globálnu konkurencieschopnosť a dokázala sa 

zmodernizovať (pozri príklad nápadu). Táto výzva ide ruka 

v ruke s potrebou podporovať IKT na školách a 

univerzitách, a to aj prostredníctvom dotácií pre školy na 

nákup hardvéru (pozri príklad nápadu). 

Za ďalší kľúčový krok pri rozvíjaní kritického myslenia 

študentov EÚ a posilňovaní ich globálnych hodnôt, najmä v 

mladom veku, respondenti často považujú podporu 

mäkkých zručností, najmä umeleckých činností (pozri 

príklad nápadu). Uplatňovanie inkluzívnych vzdelávacích 

metód a všeobecnejšie podpora rozmanitosti vo vzdelávaní 

sa považujú za dôležitý cieľ pre budúcnosť vzdelávania v 

EÚ (pozri nápad). 

V rámci jednej podkategórie nápadov sa objavuje potreba 

zreformovať vzdelávacie postupy tak, aby vychovávali 

dospelých ľudí, ktorí budú schopní byť aktívnymi občanmi 

EÚ. V rámci tejto podkategórie sa popri spomenutých 

výmenách a vzdelávaní o EÚ uvádzajú nápady, pri ktorých 

sa diskutuje o potrebe podporovať aktívnu spoločenskú 

účasť mladších žiakov na školách (pozri nápad) či 

vštepovať medzikultúrne zručnosti, napríklad vytvoriť viac 

príležitostí na učenie sa cudzích jazykov (pozri nápad). 

Skupina prispievateľov poukazuje na potrebu prehodnotiť 

súčasný systém vzdelávania tak, aby dokázal pripraviť našu 

mládež na budúcnosť, s ktorou sa stretnú. Prispievatelia 

vyzývajú, aby sa zaviedlo vzdelávanie o zmene klímy (pozri 

príklad nápadu) a mechanizmy na zlepšenie zručností 

mladých ľudí v oblasti STEM (veda, technológia, 

inžinierstvo a matematika), napr. prostredníctvom 

celoeurópskeho programu základných zručností v tejto 

oblasti (pozri nápad). Okrem toho, ako sa uvádza aj v téme 

Digitálna transformácia, prispievatelia tiež žiadajú, aby 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
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mládež získala odbornú prípravu v oblasti digitálnej 

pohody. 

Predmetom jednej línie nápadov je aj zosúladenie 

(odborného) vzdelávania s reálnym svetom práce (pozri 

príklad nápadu) a podpora podnikateľských zručností v 

rámci vzdelávania (pozri príklad nápadu).  

 

Mobilita v rámci EÚ 

Niektorí účastníci navrhujú vytvoriť online portál EÚ, na 

ktorom by sa podávali prihlášky na vysokoškolské štúdium 

v EÚ. Potenciálni študenti by sa na ňom mohli súčasne 

hlásiť na rôzne programy v rámci Európskej únie (pozri 

príklad nápadu).  

Ďalšia čiastková téma, ktorú nastolili viacerí 

prispievatelia, sa týka rozšírenia štipendií Erasmus na 

mladých ľudí, ktorí neštudujú na univerzite, napríklad 

na študentov stredných škôl aj odborného 

vzdelávania. To by mladým, ktorí sa nezapojili do 

vysokoškolského vzdelávania, poskytlo príležitosť žiť 

v zahraničí, vymieňať si osvedčené postupy, spoznať 

nové jazyky a kultúry a celkovo si rozšíriť zručnosti 

(pozri príklad nápadu).  

Jeden z nápadov, ktorý získal najväčšiu podporu, v 

rámci kategórie vzdelávanie, sa týka ratifikácie 

lisabonského dohovoru o uznávaní kvalifikácií zo 

strany Grécka, čím by sa uľahčila profesijná a 

akademická mobilita v tejto krajine (pozri nápad). 

 

Nezamestnanosť 

mládeže 

Ďalší z nápadov v rámci témy Vzdelávanie, 

kultúra, mládež a šport, ktorý získal najväčšiu podporu, sa 

týka rastúceho podielu mladých ľudí v Európe, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET). Účastníci najmä zdôrazňujú, že takíto 

ľudia sú v dnešnej európskej spoločnosti jednou z 

najzraniteľnejších skupín, a vyjadrujú vážne obavy, že sa 

stanú ďalšími obeťami hospodárskych dôsledkov pandémie 

ochorenia COVID-19. Prispievatelia sa preto domnievajú, 

že je nevyhnutné, aby EÚ okamžite prijala konkrétne 

opatrenia nielen na boj proti fenoménu NEET, ale aj na 

zabezpečenie lepších pracovných podmienok v odvetviach, 

v ktorých dominujú mladí ľudia (pozri príklad nápadu). 

 

 

Európske dedičstvo 

V rámci tejto témy prispievatelia vyzývajú na ochranu a 

oslavu európskej kultúry a dedičstva, napríklad vytvorením 

úradu komisára EÚ pre kultúru (pozri nápad) a vo 

všeobecnosti na to, aby sa viac investovalo do zachovania 

spoločnej kultúrnej pamäte EÚ. 

Nové príspevky v minulom 

období (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

V auguste 2021 boli na platformu pridané rôzne nápady 

týkajúce sa kategórie mobility v rámci EÚ, ktoré posilnili 

predchádzajúce nápady týkajúce sa programu Erasmus. 

Účastníci zdôraznili, že je potrebné, aby sa táto iniciatíva 

stala inkluzívnejšou pre študentov s nízkymi príjmami. 

Jedným z nápadov je zlepšiť prispôsobenie štipendií 

Erasmus životným nákladom v jednotlivých krajinách 

(pozri nápad). V tomto zmysle jeden účastník navrhuje 

poveriť cieľovú univerzitu úlohou prideľovať štipendiá v 

rámci programu Erasmus, aby sa uchádzači mohli 

prihlasovať priamo na nimi preferovanej cieľovej 

univerzite, a nie na svojej domovskej univerzite (pozri 

nápad). S cieľom poukázať na dôležitosť programov 

vzdelávacej mobility je žiadúce zlepšiť súčasnú podobu 

programu. Dokazuje to aj existencia rôznych podujatí 

týkajúcich sa tejto témy a súvisiacich s dvoma vyššie 

uvedenými nápadmi (pozri podujatie). 

Napokon, v rámci kategórie vzdelávanie pre budúcnosť 

sa nedávno objavil návrh, ktorý používatelia platformy 

veľmi podporili, a to návrh európskeho plánu vzdelávania, 

konkrétne „európska stratégia zameraná na podporu 

priamych investícií do vzdelávacej infraštruktúry a 

zlepšenie dostupnosti, prepojenia a kvality vzdelávania a 

celoživotného vzdelávania“ (pozri nápad).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
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Ilustrácia 17 – Myšlienková mapa k téme Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
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PRÍLOHA I: Zoznam 

nápadov, ktoré aktuálne 

získali najväčšiu 

podporu a najviac 

komentárov – podľa 

tém 
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Nápady s najväčším počtom komentárov a najväčšou 

podporou (podľa priority) (19. 4 – 7. 9. 2021) 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Klimatická zmena a životné 

prostredie 

Nápad: Spravodlivá transformácia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 315 

Komentáre: 10 

Nápad: Podpora jadrovej energie, 

ak nemožno využívať energiu z 

obnoviteľných zdrojov (pozri 

nápad) 

Podpora (počet hlasov): 105 

Komentáre: 146 

Nápad: Zastaviť všetky dotácie pre 

fosílne palivá (pozri nápad) 

Podpora (počet hlasov): 264 

Komentáre: 23 

Nápad: Zlepšiť ochranu prírody, 

životného prostredia, biodiverzity a 

ľudí pri výstavbe priemyselných 

veterných elektrární v Európe (pozri 

nápad) 

Podpora (počet hlasov): 33 

Komentáre: 76 

Nápad: Euro Trainscanner (pozri 

nápad) 

Podpora (počet hlasov): 157 

Komentáre: 36 

Nápad: Znížiť znečistenie 

životného prostredia 

prostredníctvom prisťahovaleckej 

politiky (pozri nápad) 

Podpora (počet hlasov): 7 

Komentáre: 64 

Nápad: Zvýšiť prístupnosť a 

atraktívnosť európskej železničnej 

siete ako náhrady za lety v rámci EÚ 

(pozri nápad) 

Podpora (počet hlasov): 156 

Komentáre: 28 

Nápad: Zelená transformácia 

zameraná na jadrovú energiu 
(pozri nápad) 

Podpora (počet hlasov): 24 

Komentáre: 57 

 

Nápad: Zalesňovanie Európy (pozri 

nápad) 

Podpora (počet hlasov): 138 

Komentáre: 25 

Nápad: Motivovať ľudí, aby jedli 

menej mäsa (pozri nápad) 

Podpora (počet hlasov): 44 

Komentáre: 51 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Zdravie Nápad: Vedecké technológie pre 

zdravie a dlhovekosť: vývoj a 

dostupnosť (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 429 

Komentáre: 76 

Nápad: Zrušiť prechod na letný čas: 

prijať astronomicky správny čas, 

prípadne posunúť otváracie hodiny o 

hodinu skôr (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 34 

Komentáre: 127 

Nápad: Rovnaký prístup k cenovo 

dostupným a vysokokvalitným 

verejným službám vrátane 

zdravotnej starostlivosti (pozri 

nápad)  Podpora (počet hlasov): 300 

Komentáre: 9 

Nápad: Vedecké technológie pre 

zdravie a dlhovekosť: vývoj a 

dostupnosť (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 429 

Komentáre: 76 

Nápad: Výskum myalgickej 

encefalomyelitídy (ME/CFS) (pozri 

nápad) 

 Podpora (počet hlasov): 215 

Komentáre: 5 

Nápad: Zamerať sa na výskum 

spomalenia starnutia a dlhovekosti 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 139 

Komentáre: 31 

Nápad: Zamerať sa na výskum 

spomalenia starnutia a dlhovekosti 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 139 

Komentáre: 31 

Nápad: NIE digitálnym (zeleným) 

očkovacím pasom, osvedčeniam a 

eventuálnemu implantovaniu čipov, 

pretože by sa tak vytvorili dve triedy 

občanov na základe očkovania (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 10 

Komentáre: 25 

Nápad: Zmena zmluvy s cieľom 

posilniť právomoci EÚ v oblasti 

zdravia (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 81 

Komentáre: 4 

Nápad: Nahradenie striedania času 

novými časovými pásmami v 

Európe (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 17 

Komentáre: 13 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť 

Nápad: Európsky pilier sociálnych 

práv zameraný na sociálne trhové 

hospodárstvo (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 317 

Komentáre: 21 

Nápad: Univerzálny príjem (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 72 

Komentáre: 80 

Nápad: Nový hospodársky model a 

správa hospodárskych záležitostí 

EÚ (pozri nápad)  

Nápad: Univerzálne príjmy v celej 

EÚ, ktoré každému zabezpečia 

materiálnu existenciu a možnosť 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
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Podpora (počet hlasov): 311 

Komentáre: 21 

zapojiť sa do života spoločnosti 

(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 218 

Komentáre: 62 

Nápad: Obnoviť spoločenskú 

zmluvu v Európe so zameraním na 

spravodlivé hospodárske oživenie 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 299 

Komentáre: 20 

Nápad: Začať boj proti daňovým 

rajom v EÚ a za jej hranicami 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 229 

Komentáre: 49 

Nápad: Začať boj proti daňovým 

rajom v EÚ a za jej hranicami 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 229 

Komentáre: 49 

Nápad: Milión nových začínajúcich 

európskych podnikov do roku 2030 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 210 

Komentáre: 47 

 

Nápad: Nepodmienené základné 

príjmy (UBI) v celej EÚ, ktoré 

každému zabezpečia materiálnu 

existenciu a možnosť zapojiť sa do 

života spoločnosti (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 218 

Komentáre: 62 

Nápad: Návrh na anglicky 

hovoriace mestá v Európe (pozri 

nápad)   

Podpora (počet hlasov): 2 

Komentáre: 34 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

EÚ vo svete Nápad: Vytvorenie európskej 

armády (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 396 

Komentáre: 200 

Nápad: Vytvorenie európskej 

armády (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 396 

Komentáre: 200 

Nápad: Európska konfederácia 

odborových zväzov vyzýva 

zreformovať obchodnú a investičnú 

politiku EÚ a obnoviť globálny 

multilateralizmus (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 312 

Komentáre: 8 

Nápad: Zjednocovanie Európy: 

pokračovať v rozširovaní EÚ (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 167 

Komentáre: 44 

Nápad: Zahraničná politika na 

úrovni EÚ založená na absolútnej 

väčšine, nie jednomyseľnosti (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 224 

Komentáre: 39 

Nápad: Zahraničná politika na 

úrovni EÚ založená na absolútnej 

väčšine, nie jednomyseľnosti (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 224 

Komentáre: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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Nápad: Konať jednotne: EÚ ako 

globálny aktér (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 213 

Komentáre: 16 

Nápad: Integrácia ozbrojených síl 

členských štátov na európskej 

úrovni (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 15 

Komentáre: 33 

Nápad: Strategická autonómia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 191 

Komentáre: 27 

Nápad: Strategická autonómia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 191 

Komentáre: 27 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Hodnoty a práva, právny štát, 

bezpečnosť 

Nápad: Rodová rovnosť (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 309 

Komentáre: 11 

Nápad: Vytvorenie spoločnej 

európskej armády (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 55 

Komentáre: 176 

Nápad: Posilniť vykonateľnosť 

nástrojov zameraných na ľudské 

práva (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 304 

Komentáre: 6 

Nápad: Európska armáda (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 4 

Komentáre: 57 

Nápad: EÚ by mala presadzovať 

povinnosť dodržiavať zásady 

právneho štátu na svojom území 

(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 184 

Komentáre: 19 

Nápad: Si vis pacem, para bellum: 

Stanovenie cieľov EÚ v oblasti 

obrany a odstrašovania v roku 

2022 (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 3 

Komentáre: 30 

Nápad: Ochrana našich 

základných hodnôt: mechanizmus 

zameraný na demokraciu, právny 

štát a základné práva (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 182 

Komentáre: 13 

Nápad: „Východná“ otázka (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 19 

Komentáre: 22 

Nápad: Objektívne, na dôkazoch 

založené informácie o esperante! 

Rovnaké práva pre osoby 

hovoriace esperantom! (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 93 

Komentáre: 18 

Nápad: Odstavenie: EURATOM. 

Zrušenie dohody o ochrane a 

financovaní jadrového priemyslu. 

Za ozajstnú zelenú dohodu a 

spravodlivú transformáciu 

energetiky (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 32 

Komentáre: 22 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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Digitálna transformácia Nápad: Spravodlivá digitalizácia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 337 

Komentáre: 28 

Nápad: EU-CAP = Európska 

platforma pre zvyšovanie 

povedomia občanov (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 0 

Komentáre: 81 

Nápad: Verejná podpora pre 

softvér a hardvér s otvoreným 

zdrojovým kódom (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 137 

Komentáre: 9 

Nápad: Zákaz kryptomien (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 13 

Komentáre: 40 

Nápad: Európska výroba čipov 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 102 

Komentáre: 30 

Nápad: Univerzálny príjem pre 

správcov pracujúcich s otvoreným 

zdrojovým kódom (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 48 

Komentáre: 33 

Nápad: Platforma Kickstarter by 

mala byť rovnako dostupná pre 

všetkých občanov EÚ (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 96 

Komentáre: 11 

Nápad: Európska výroba čipov 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 102 

Komentáre: 30 

Nápad: Všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov: odmietnuť 

zhromažďovanie osobných údajov 

by malo byť aspoň tak jednoduché, 

ako ho povoliť (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 86 

Komentáre: 5 

Nápad: Spravodlivá digitalizácia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 337 

Komentáre: 28 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Európska demokracia Nápad: Plán reformy európskej 

demokracie založenej na občanoch 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 540 

Komentáre: 37 

Nápad: Potrebujeme spoločný 

európsky jazyk (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 107 

Komentáre: 167 

Nápad: Spolu sme silnejší: 

demokratická Európska federácia 

(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 488 

Komentáre: 133 

Nápad: Spolu sme silnejší: 

demokratická Európska federácia 

(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 488 

Komentáre: 133 

Nápad: Naozaj európske voľby: 

nadnárodné celoúnijné volebné 

zoznamy (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 377 

Nápad: Priama voľba prezidenta 

Európskej únie (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 185 

Komentáre: 94 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Komentáre: 89 

Nápad: Protokol o sociálnom 

pokroku (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 326 

Komentáre: 14 

Nápad: Skutočné európske voľby: 

nadnárodné celoúnijné volebné 

zoznamy (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 377 

Komentáre: 89 

Nápad: Lepšie rozhodovanie pre 

spravodlivejšiu Európu (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 321 

Komentáre: 14 

Nápad: Európska demokracia 

začína spoločným jazykom: 

esperanto (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 31 

Komentáre: 86 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

Migrácia Nápad: Spoločná migračná a 

azylová politika založená na 

dodržiavaní práv a rovnakom 

zaobchádzaní (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 323 

Komentáre: 15 

Nápad: Koniec imigrácie z 

neeurópskych krajín alebo krajín, 

ktoré nepatria do prvého sveta 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 95 

Komentáre: 106 

Nápad: Koniec imigrácie z 

neeurópskych krajín alebo krajín, 

ktoré nepatria do prvého sveta 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 95 

Komentáre: 106 

Nápad: Odsun neoprávnených 

žiadateľov o  azyl/migrantov 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 33 

Komentáre: 69 

Nápad: Migrácia a integrácia (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 64 

Komentáre: 56 

Nápad: Migrácia a integrácia 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 64 

Komentáre: 56 

Nápad: Vyhostenie z EÚ (pozri 

nápad)  

Podpora (počet hlasov): 60 

Komentáre: 30 

Nápad: Poskytnúť britským 

občanom, ktorí majú pobyt v 

krajine EÚ, práva v celej EÚ 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 12 

Komentáre: 35 

Nápad: Vízia politických priorít 

organizácie LYMEC – azyl a 

migrácia (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 52 

Komentáre: 1 

Nápad: Irenäus Eibl-Eibesfeldt o 

experimente na ľuďoch v 21. 

storočí (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 2 

Komentáre: 33 

 

 Najväčšia podpora Najviac komentárov 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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Vzdelávanie, kultúra, mládež 

a šport 

Nápad: EÚ potrebuje lepšie 

jazykové vzdelávanie (pozri nápad)   

Podpora (počet hlasov): 322 

Komentáre: 77 

Nápad: EÚ potrebuje lepšie 

jazykové vzdelávanie (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 322 

Komentáre: 77 

Nápad: Mládež: EÚ nesmie 

financovať neistotu (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 315 

Komentáre: 7 

Nápad: Jazyková výučba v Európe 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 126 

Komentáre: 53 

Nápad: Celoživotné vzdelávanie a 

právo na odbornú prípravu by sa v 

Európe mali stať realitou pre 

všetkých (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 313 

Komentáre: 12 

Nápad: Esperanto – medzinárodný 

pomocný jazyk (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 67 

Komentáre: 48 

Nápad: Vytvoriť subjekt 

európskeho verejnoprávneho 

vysielania (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 166 

Komentáre: 34 

Nápad: Šťastnejší študenti 

jazykov, úspešnejší učitelia jazykov 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 45 

Komentáre: 35 

Nápad: Jazyková výučba v Európe 
(pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 126 

Komentáre: 53 

Nápad: Vytvoriť subjekt 

európskeho verejnoprávneho 

vysielania (pozri nápad)  

Podpora (počet hlasov): 166 

Komentáre: 34 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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Ukazovatele, ktoré sa použili na analýzu v tejto správe 

pochádzajú z aktívnej platformy, na ktorej sa údaje 

priebežne aktualizovali, a to aj počas analýzy údajov, ktorú 

realizoval výskumný tím.   

Na kvantitatívnu analýzu sa použili tieto hlavné 

ukazovatele:  

 Číselné údaje o nápadoch, ktoré vložili 

prispievatelia, či už ako jednotlivci alebo ako 

zástupcovia organizácií. Číselné údaje zachytávajú 

počet nápadov – celkovo a v rámci jednotlivých 

tém. 

 Číselné údaje o podpore: tlačidlo „podporiť“ je 

podobné ako tlačidlá „like/up-vote“ na sociálnych 

médiách. Tieto údaje pomáhajú vyjadriť záujem 

účastníkov a to, nakoľko vo všeobecnosti daný 

nápad podporujú, nezahŕňajú však možné 

námietky. Počet hlasov preto nie je sám osebe 

ukazovateľom celkovej podpory daného nápadu, 

ale len jedným z mnohých aspektov, ktoré sa 

zohľadňujú pri analýze príspevkov na platforme. 

Číselné údaje pozostávajú z počtu hlasov – 

celkovo, v rámci jednotlivých tém a pre konkrétne 

nápady (používajú sa aj na zostavenie zoznamu 

nápadov podľa počtu hlasov). 

 Číselné údaje o komentároch účastníkov: súčasťou 

analýzy je aj počet komentárov, ktorými 

prispievatelia navzájom reagujú na svoje nápady, 

keďže z nich vyplýva úroveň aktivity spojenej s 

PRÍLOHA II: Metodika 
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daným nápadom. Pokiaľ ide o obsah, komentáre 

môžu zahŕňať celú škálu spätnej väzby, od 

neutrálnej po súhlas alebo rozhodný nesúhlas. To 

sa odráža v kvalitatívnej analýze (pozri nižšie). 

Číselné údaje pozostávajú z počtu komentárov – 

celkovo, v rámci jednotlivých tém a pre konkrétne 

nápady (používajú sa aj na zostavenie zoznamu 

nápadov podľa počtu komentárov).  

 Číselné údaje o udalostiach: prispievatelia môžu 

na platformu vložiť podujatia a správy o nich. 

Číselné údaje zachytávajú počet podujatí – 

celkovo a v rámci jednotlivých tém. 

 Socio-demografické údaje (anonymizované): Pred 

zadaním príspevku na platformu sa prispievatelia 

vyzvú, aby poskytli informácie o krajine pobytu, 

vzdelaní, veku, pohlaví a zamestnaní. Údaje sa 

spracúvajú anonymne. Vzhľadom na to, že sa tieto 

informácie poskytujú dobrovoľne (v súčasnosti ich 

poskytuje približne 71 % účastníkov), o profiloch 

účastníkov sa dajú spraviť iba obmedzené závery. 

Respondenti sú najzdržanlivejší, pokiaľ ide o 

informácie o povolaní, vzdelaní a krajine pobytu. 

V prípade organizácií stačí uviesť krajinu sídla.  

Správa sa zameriava najmä na kvalitatívnu analýzu na 

základe nápadov a komentárov s cieľom poskytnúť prehľad 

o obsahu platformy. Kategórie a v niektorých prípadoch 

podkategórie sa identifikovali v rámci vopred vymedzených 

tém. 

Výskumný tím teda v praxi v rámci každej témy uskutočnil 

manuálnu textovú analýzu a klastrovanie všetkých nápadov 

pomocou počítačového nástroja. Výskumný tím následne 

prečítal nápady a komentáre v rámci identifikovaného 

klastra s cieľom poskytnúť zhrnutie spoločných kategórií a 

možných podkategórií, pričom zaznamenával aj variácie a 

potenciálne nezhody v sekcii vyhradenej pre komentáre.  

Hlavným cieľom tohto kvalitatívneho prístupu nie je len 

zaznamenať kategórie alebo nápady, ktoré v rámci 

platformy priťahujú najväčšiu pozornosť, ale aj šírku a 

rozmanitosť nápadov v rámci jednej témy. V prípade, že 

niekoľko nápadov zaznamenaných na platforme v praxi 

vyjadruje tú istú myšlienku alebo podkategóriu, v zhrnutí sa 

to kvalitatívne vyjadruje odkazom na „opakovaný“ alebo 

„významný“ nápad alebo podkategóriu. 

Súhrny obsahujú aj odkazy na ilustračné nápady, ktoré 

konkrétne opisujú daný návrh alebo poskytujú dobrý súhrn 

všeobecných argumentov v identifikovanej kategórii alebo 

podkategórii.  

Rozdelenie témy na kategórie a podkategórie alebo nápady 

je vizuálne znázornené v príslušnej myšlienkovej mape. 
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