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Izjava o omejitvi odgovornosti: Za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. 

Ne odraža stališč institucij EU niti konference o prihodnosti Evrope.  

Analiza podjetja Kantar Public. 
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Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so s 

Konferenco o prihodnosti Evrope evropskim državljanom 

in državljankam iz vseh 27 držav članic ponudili priložnost, 

da se vključijo v razpravo o evropskih izzivih in prioritetah, 

povezanih s skupnim oblikovanjem Evrope, ki bo 

pripravljena na prihodnost. Del konferenčnega procesa je 

tudi večjezična digitalna platforma (v nadaljnjem besedilu: 

platforma), ki je bila otvorjena 19. aprila 

(futureu.europa.eu) in bo odprta ves čas poteka Konference.  

Platforma je ključna komponenta konference: vsem 

državljanom EU omogoča sodelovanje v katerem koli od 24 

uradnih jezikov EU. Izrazijo lahko svoje zamisli, podprejo 

zamisli drugih in jih komentirajo. Je tudi prostor, kjer lahko 

vsi objavljajo informacije o različnih dogodkih in 

prireditvah v okviru konference in poročajo o njihovih 

rezultatih. Vsi prispevki na platformi se zbirajo in 

analizirajo ter služijo kot prispevek k delu evropskih 

državljanskih forumov in plenarne skupščine konference.  

Prvo vmesno poročilo o platformi je bilo objavljeno 15. 

septembra in vsebuje prispevke, ki so bili zbrani od začetka 

delovanja platforme 19. aprila do 2. avgusta 2021. V to 

drugo vmesno poročilo so zajeti dodatni prispevki, zbrani 

do 7. septembra 2021. Zaradi razmeroma kratkega 

časovnega okvira so novi prispevki, zbrani po pripravi 

prvega vmesnega poročila, predstavljeni ločeno na koncu 

vsakega tematskega razdelka, so pa vključeni v povzetke in 

miselne vzorce. Podrobnejše informacije o prispevkih iz 

Uvod 

 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=sl
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posameznih držav članic na platformi so na voljo v 

dodatnem poročilu, ki je objavljeno na platformi hkrati s 

tem poročilom. 

Konferenca je še v zgodnji fazi, zato ugotovitev iz tega 

poročila nikakor ne bi smeli razumeti kot napoved izida 

razprav na platformi. V prihodnjih mesecih se bodo na 

platformi zbirali novi prispevki in v skladu s tem bodo 

pripravljena in na voljo nadaljnja poročila in pregledi 

prispevkov, ki bodo razvrščeni tudi po posameznih državah 

članicah. 

Pri branju tega poročila je treba upoštevati tudi, da prispevki 

na platformi predstavljajo stališča njihovih avtorjev in jih ne 

bi smeli obravnavati kot stališča vseh evropskih 

državljanov. O njih bodo nadalje razpravljali in jih 

ocenjevali na evropskih državljanskih forumih in v plenarni 

skupščini konference. 

Rezultati analize so v poročilu predstavljeni glede na teme, 

določene na platformi:  

‒ Podnebne spremembe in okolje 

‒ Zdravje 

‒ Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 

delovna mesta 

‒ EU v svetu 

‒ Vrednote in pravice, pravna država, varnost 

‒ Digitalna preobrazba 

‒ Evropska demokracija  

‒ Migracije 

‒ Izobraževanje, kultura, mladina in šport 

Ob upoštevanju dela evropskih državljanskih forumov so 

bile zamisli, objavljene na platformi kot „druge zamisli“, 

uvrščene v eno od devetih zgoraj navedenih tem ali – če je 

šlo za medsektorska vprašanja – v več tem. Za vsako od tem 

je podan pregled, kako so bile predložene zamisli in 

dogodki tematsko razvrščeni v vsebinske sklope in 

podsklope. Miselni vzorec za vsako temo vizualno 

ponazarja analizo vsebine po sklopih in podsklopih.  

Opomba o metodologiji 

Glavni poudarek tega poročila je na kvalitativni analizi 

prispevkov na platformi. Na podlagi analize zamisli in 

komentarjev prispevajočih se je oblikoval okvirni 

pregled vsebine platforme. V praksi to pomeni, da so 

ustrezne raziskovalne skupine v okviru vsake od tem 

opravile ročno besedilno analizo predlaganih zamisli in 

jih razvrstile v sklope, seveda ob pomoči računalniško 

podprtega orodja za razvrščanje. Nato je bil pripravljen 

povzetek sklopov in morebitnih podsklopov vsebinsko 

sorodnih prispevkov. Analitično razvrščanje v 

vsebinske sklope in podsklope sledi vnaprej določenim 

temam. To pomeni, da se zamisli, ki zadevajo več tem, 

ali zamisli, ki so jih prispevajoči predložili v okviru več 

tem ali kategorije drugih zamisli, v tem poročilu lahko 

pojavijo večkrat – v okviru ustreznih tem. Ta pristop je 

bil izbran, da bi podali celovito sliko o vsaki od 

obravnavanih tem.  

Združevanje zamisli v vsebinske sklope in podsklope pa 

ne odraža tudi števila zamisli ali komentarjev na 

posamezno temo. To pomeni, da so v tej analizi 

upoštevana tudi vprašanja, ki jih je postavilo manjše 

število prispevajočih, če prinašajo nov, drugačen pogled 

v primerjavi z drugimi prispevki. V tej fazi je bil namen 

podati splošen pregled trenutnega obsega in raznolikosti 

zamisli, predlaganih na platformi, in ne ta, da bi se 

ukvarjati s podporo posameznim predlogom ali z 

obsegom posameznih vsebinskih sklopov in 

podsklopov.  

Kljub temu so vključeni tudi kvantitativni vidiki 

(število zamisli, komentarjev, podpornih mnenj, 

dogodkov), ki ustvarjajo sliko o stanju razprav na 

platformi in med drugim prikazujejo veliko zanimanje 

za nekatere zamisli ali intenzivno razpravo o njih. 

Upoštevati je treba tudi, da se v analizi iz tega poročila 

izraz „prispevki“ nanaša na kombinacijo zamisli, 

komentarjev in dogodkov, izraz „interakcija“ pa na 

kombinacijo zamisli in komentarjev. 

Več podrobnosti o metodologiji je na voljo v Prilogi II. 
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V tem poročilu je povzeta dejavnost na večjezični digitalni 

platformi za konferenco o prihodnosti Evrope od njenega 

začetka do 7. septembra 2021.   

V tem obdobju se je na platformi nabralo 22.498 prispevkov 

s 7115 zamislimi, 13.304 komentarji in 2079 dogodki, ki so 

se nanašali na vseh 10 tem. Ob dnevu Evrope (9. maj) je 

opaziti očiten vrhunec dejavnosti.   

V tem začetnem obdobju je daleč največje število 

prispevkov nastalo na temi „Evropska demokracija“ in 

„Podnebne spremembe“, sledijo pa jim prispevki v odprti 

temi „Druge zamisli“. Dejavnost je bila zaznana v vseh 

državah EU. Kar zadeva profil udeležencev, so ti po starosti 

precej raznolika množica, pri čemer je najbolj dejavna 

starostna skupina 55–69 let. Približno 60 % prispevajočih 

se je opredelilo kot moški in 15 % kot ženske, približno 

četrtina prispevajočih pa se spolno ni opredelila. V zvezi s 

tem je treba pojasniti, da lahko na platformi prispevke 

objavljajo tudi organizacije. 

V zadnjem obdobju, ki zajema čas med prvim vmesnim 

poročilom in tem poročilom (od 2. avgusta do 7. septembra 

2021), so bili uvedeni novi vsebinski sklopi in podsklopi. 

Tu je kratek pregled:   

- Posebej veliko interakcij je bilo opaženih na temo 

podnebnih sprememb in okolja, kjer je bilo 

dodanih največ novih sklopov in podsklopov. 

Obstoječi sklopi, kot so onesnaževanje, kmetijstvo 

in promet, so bili razširjeni, v okviru vsebinskega 

sklopa potrošnje pa se je izoblikovalo največ novih 

Povzetek 
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podsklopov. Dodana sta bila nova sklopa z 

zamislimi o biotski raznovrstnosti ter krajini in 

gradbeništvu.  

- Pri temi „Močnejše gospodarstvo, socialna 

pravičnost in delovna mesta“ se je izoblikovalo 

precej novih podsklopov, pri katerih se poziva k 

večji enakosti spolov, pa tudi več zamisli v zvezi z 

delovnimi pogoji. 

- Pri drugih temah so se obstoječi sklopi in 

podsklopi ohranili in razširili. Aktualno dogajanje 

še naprej vpliva tudi na oblikovanje novih zamislih 

na platformi. Opazen primer je umik vojske ZDA 

iz Afganistana, pa tudi politični zastoj, ki je 

posledica gospodarskih sankcij EU proti 

Belorusiji. V povezavi z obema dogodkoma so se 

sodelujoči znova zavzeli za večje pristojnosti EU 

na področjih, kot sta migracija in zunanja politika.  

 

Podnebne spremembe  

in okolje 

Prispevajoči izpostavljajo podnebne spremembe in njihove 

učinke ter številne okoljske izzive in pozivajo h konkretnim 

ukrepom v zvezi z njimi. Zamisli je mogoče vsebinsko 

razvrstiti, kot sledi: 

‒ onesnaževanje je navedeno kot eden glavnih virov 

pritiska na okolje. Prispevajoči predlagajo ukrepe 

za boj proti ogljikovim emisijam v svetovnem 

merilu, proti onesnaževanju vode in svetlobnemu 

onesnaževanju; 

‒ spodbujanje k biotski raznovrstnosti s pozivi k 

ponovnemu pogozdovanju, ustavitvi krčenja 

gozdov in povečanju raziskovalnih zmogljivosti; 

‒  Menijo, da je promet eden največjih virov 

onesnaževanja, ter zahtevajo ukrepe za 

spodbujanje razvoja in uporabe alternativnega, 

okolju prijaznega prometa. Pri tem obravnavajo 

različne oblike javnega prevoza; 

‒ v okviru sklopa o kmetijstvu je eden od vodilnih 

podsklopov poziv k odpravi uporabe pesticidov in 

na splošno k sprejetju okolju prijaznejših 

kmetijskih praks, vključno s prilagajanjem 

podnebnim spremembam. Drugi predlagani ukrepi 

v zvezi z okoljem zajemajo spodbujanje lokalnega 

kmetovanja, biotske raznovrstnosti, vegetarijanske 

ali veganske prehrane in pravičnih cen za kmete;  

‒ v zvezi s potrošnjo avtorji prispevkov pozivajo k 

odločnejšim ukrepom za reševanje problema 

odpadkov in živilskih odpadkov ter za 

uveljavljanje recikliranja, pri čemer bi morali 

ukrepi zavezovati tako proizvajalce kot potrošnike. 

Poleg tega pozivajo k ukrepom za spodbujanje bolj 

trajnostne potrošnje v več sektorjih, od turizma 

prek mode do elektronskih naprav; 

‒ poseben sklop je namenjen zamislim v zvezi s 

trajnostnimi stanovanji, okolju prijaznimi 

gradbenimi materiali in „novim evropskim 

Bauhausom“; 

‒ ustavitev okolju neprijaznih subvencij in predlog o 

trajnostnem davku; 

‒ spodbujanje alternativnih, okolju prijaznih virov 

energije in ogrevanja ter naložbe vanje.  

 

 

Zdravje   

Tema „Zdravje“ zajema zelo raznovrstna vprašanja. 

Prispevajoči pozivajo k večji harmonizaciji in integraciji, 

tudi izhajajoč iz izkušenj s covidom-19 in njegovimi 

posledicami. Glavni vsebinski sklopi so tu naslednji: 

‒ več sodelovanja ali celo okrepljen zdravstveni 

sistem EU, ki bo vsem zagotavljal dostop do 

zdravstvenega varstva; 

‒ nujnost usklajevanja inovacij in naložb v 

zdravstvene raziskave na ravni EU, zlasti v 

povezavi s staranjem prebivalstva EU; 

‒ sredstva in ukrepi za spodbujanje zdravstvene 

pismenosti, zdravega načina življenja in prehrane 

ter bolj preventivnega pristopa k javnemu zdravju;  

‒ ocena posledic covida-19 in kaj bi se morali iz te 

izkušnje naučiti. 
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Močnejše 

gospodarstvo, 

socialna pravičnost  

in delovna mesta  

Prispevajoči poudarjajo, kako pomembno je, da Evropa 

postane bolj vključujoča in socialno pravična, zlasti v luči 

pandemije covida-19. Poleg tega menijo, da je ključnega 

pomena za uspešno delovanje in nadaljnjo rast EU dobrobit 

različnih skupin ljudi, zlasti najbolj prikrajšanih. Najbolj 

izstopajoči vsebinski sklopi v okviru te teme so: 

‒ različne oblike obdavčevanja za pravično in 

vključujoče gospodarstvo, kot so davčni ukrepi za 

zagotavljanje poštene konkurence med podjetji, 

uvedba okoljskega davka in minimalnega davka na 

ravni EU za ukrepanje proti davčnim oazam;  

‒ avtorji prispevkov menijo, da so ukrepi s področja 

socialne varnosti pomembni za doseganje socialne 

pravičnosti. Najpogosteje obravnavana zamisel je 

univerzalni temeljni dohodek;  

‒ predlogi za oblikovanje bolj vključujoče in 

socialno pravične Evrope v skladu z evropskim 

stebrom socialnih pravic, kot so ukrepi s področja 

socialne zaščite, odprava razlik v plačah med 

spoloma, enakost spolov, pravice invalidov ter 

pravice in zastopanje oseb LGBTI; 

‒ skupna davčna politika z evropsko fiskalno 

reformo za enotnejšo evropsko prihodnost, 

vključno z več lastnimi sredstvi EU ali 

proračunom, ki ne bo odvisen od držav članic; 

‒ gospodarsko okrevanje in v tem kontekstu tudi 

zaskrbljenost glede naraščanja javnega dolga v 

EU, razpravljanje o vlogi Evropske centralne 

banke, pozivi k pregledu Pakta za stabilnost in rast 

ter k razširitvi sklada za okrevanje, podpora lokalni 

proizvodnji in lokalni potrošnji za spodbujanje 

gospodarstva EU; 

‒ delovni pogoji z jasnejšimi pravili za delo od doma 

(in tudi delo iz tujine), krajši delovni tedni, 

prepoved neplačanega pripravništva; 

‒ posebni ukrepi za nadaljnje olajšanje mobilnosti 

delovne sile v EU in povečanje pravic mobilnih 

Evropejcev;  

‒ spodbujanje rasti zaposlenosti z naložbami v 

inovacije, izobraževanje ter raziskave in razvoj. 

EU v  

svetu  

Na splošno sodelujoči pozivajo k vidnejši vlogi EU na 

svetovnem političnem prizorišču: v okviru svoje sosedske 

politike, tudi v zvezi z Zahodnim Balkanom, ter na primer 

v odnosih z afriškimi in latinskoameriškimi državami. 

Prispevajoči k platformi menijo, da bi morala biti EU 

odločnejša pri uporabi mehke in trde moči. V svojih 

zamislih pozivajo k: 

‒ odločnejši zunanjepolitični drži na podlagi 

različnih sredstev in mehanizmov, da bi EU na 

svetovnem političnem prizorišču bolj cenili in jo 

jemali resno; za to bi morala Unija kot zagovornica 

multilateralizma uporabiti mehko moč, vendar tudi 

trdo, tako da je bilo v razpravi veliko pozornosti 

namenjene obrambni politiki, ki bi omogočala 

posredovanje, a bi delovala tudi odvračalno in bi 

Unijo uveljavila kot geopolitično silo v razmerju 

do drugih svetovnih sil;   

‒ ustanovitvi vojske EU; 

‒ ukrepom, s katerimi bi dosegli, da bi na svetovnem 

političnem prizorišču na EU z njenimi 

institucijami gledali kot enotno akterko; vidnejši 

prisotnosti, a bi morale države članice prenehati 

tekmovati med seboj znotraj Unije. To je povezano 

tudi s pozivi k federalni Evropi; ter 

‒ skupni zunanji politiki z močnejšimi pristojnostmi 

Evropskega parlamenta in ponovnim razmislekom 

o pravilu odločanja s soglasjem.  

Vrednote in pravice, 

pravna država, 

varnost 

Znaten delež interakcij na to temo se nanaša na pojav, 

opisan kot „nevarnost vzpona neliberalnih demokracij“ v 
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EU, in na potrebo po zaščiti vrednot EU. Glavni vsebinski 

sklopi in zamisli so tu naslednji: 

‒ skupina prispevajočih se osredotoča na vprašanje 

vrednot EU s pozivi k večji enakosti spolov in k 

razpravi o vlogi krščanskih vrednot; 

‒  pogosto se omenja varstvo zasebnosti v sedanjem 

hitro spremenljivem tehnološkem okolju, v zvezi s 

spletno dejavnostjo otrok pa se tudi opozarja, da 

jih je treba na spletu zaščititi; 

‒ nekateri prispevki izražajo željo po vrnitvi v 

normalnost, takoj ko bodo to dopuščale razmere 

covida-19;  

‒ izraženi so tudi pozivi k boljši zaščiti oseb LGBTI, 

k nedopuščanju sovražnega govora in k 

prevzemanju vodilne vloge pri varstvu pravic 

živali; 

‒ več konkretnih predlogov se nanaša na izboljšano 

varstvo vrednot EU in pravne države v EU ter 

človekovih pravic na splošno;  

‒ na temo varnosti več udeležencev razpravlja o 

zamisli o vojski EU, omenjajo pa tudi nujnost 

tesnejšega sodelovanja med evropskimi državami 

na področju notranje varnosti. 

 

Digitalna preobrazba  

Prispevajoči na splošno poudarjajo pomen spodbujanja in 

doseganja digitalne preobrazbe na vrsti področij, od 

gospodarstva do zdravja. Poleg tega izpostavljajo več 

izzivov, povezanih z digitalno preobrazbo, kot so etični 

pomisleki, pomanjkljivosti splošne uredbe o varstvu 

podatkov in kibernetske grožnje. Glavni vsebinski sklopi so 

tu naslednji: 

‒ digitalizacija gospodarstva z ukrepi v zvezi s 

kriptovalutami in poziv k uvedbi digitalnega evra;  

‒ sredstva in ukrepi v podporo digitalnim 

inovacijam, kot sta umetna inteligenca in krepitev 

digitalne suverenosti. To zajema različne 

podsklope: trajnostna proizvodnja, družbeni 

mediji in platforme, ki delujejo skladno s standardi 

EU v zvezi z zasebnostjo, širša izgradnja 

evropskega digitalnega ekosistema, ki bo 

konkurenčen in odprt v svet, vendar tudi varen in 

bo v njem spoštovana zasebnost; 

‒ digitalna znanja in spretnosti za zaposlene ter 

podpora podjetjem pri prilagajanju na digitalni 

prehod; 

‒ kibernetska vojska za obrambo EU pred 

kibernetskimi grožnjami; 

‒ razširitev uporabe digitalnega glasovanja, da bi 

bilo bolj dostopno, zlasti v času pandemije. Po 

drugi strani pa nekateri komentatorji in 

komentatorke pozivajo k previdnosti na tem 

področju;  

‒ tematika digitalnih podatkov in zasebnosti 

podatkov se vse bolj razvija v smeri zamisli o 

vprašanjih centraliziranega shranjevanja 

občutljivih osebnih podatkov, zaščiti javnih 

omrežij z odprtokodno programsko opremo ali 

tehnologije blokovne verige in o zaščiti otrok v 

digitalnem okolju; 

‒ digitalno združevanje EU s predlogi za digitalne 

portale, vseevropsko identifikacijo prek digitalne 

elektronske identifikacije ali vseevropsko metodo 

avtentikacije za dostop do osebnih podatkov ali 

javnih storitev; 

‒ naložbe v digitalno izobraževanje in digitalno 

zdravje za spodbujanje zdrave in ozaveščene 

uporabe tehnologije. 

 

Evropska 

demokracija  

Zamisli na to temo se nanašajo na zelo raznolika vprašanja. 

Prispevajoči pozivajo k prestrukturiranju evropskih 

institucij ali celo k federalizaciji Evropske unije. Več je 

pozivov k večji državljanski udeležbi in udejstvovanju. 

Najbolj izstopajoči vsebinski sklopi so naslednji:  

‒ pogosto se načenja vprašanje federalizacije EU, ki 

se pojavlja tudi v okviru drugih tem na platformi. 

Nekateri udeleženci se zavzemajo za 
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decentralizacijo z močnejšimi pristojnostmi držav 

članic;  

‒ predlagane so institucionalne reforme, da bi 

povečali učinkovitost in transparentnost institucij 

EU ter da bi jih približali državljanom. V 

prispevkih se najpogosteje predlaga glasovanje s 

kvalificirano večino namesto s soglasjem v Svetu 

in močnejša vloga Evropskega parlamenta;  

‒ mehanizmi za izboljšanje udeležbe državljanov 

EU z volitvami predsednika EU, večnacionalnimi 

strankarskimi listami za volitve v Evropski 

parlament ali nadnacionalnimi kampanjami. 

Predlagani se tudi drugi ukrepi, s katerimi bi 

posvetovanje z državljani in državljanska udeležba 

postala strukturni del upravljanja EU;  

‒ mehanizmi in sredstva za boljše vključevanje 

državljanov EU ter zagotavljanje njihove boljše 

povezanosti in obveščenosti, kar zadeva EU in 

njene odločitve. Na temo „Izobraževanje, kultura, 

mladina in šport“ se pojavljajo tudi predlogi v 

zvezi z boljšim komuniciranjem, skupnimi 

medijskimi platformami EU in spodbujanjem 

evropskega duha;  

‒ mehanizmi in načini za zaščito demokratičnih 

vrednot v zvezi z lobiranjem, korupcijo in ukrepi 

proti vladam, ki kršijo demokratična načela. 

Migracije  

Interakcije v okviru te teme so polarizirane. Od vseh tem je 

ta najbolj polarizirana, in sicer nekateri med sodelujočimi 

ostro nasprotujejo vsakršnim migracijam, drugi pa se 

zavzemajo za migracijske politike, ki bodo v središče 

postavile človekove pravice. Interakcije je mogoče 

razčleniti na: 

‒ tiste, ki nasprotujejo migracijam v EU in izražajo 

nestrinjanje, razočaranje in občutek, da je 

ogrožena njihova kulturna identiteta;  

‒ tiste, ki obravnavajo in predlagajo konkretne 

ukrepe in načine, s katerimi bi migracije omejili, 

ali različne oblike nadzorovanih migracij;   

‒ tiste, ki poudarjajo, da se je treba spopasti s 

temeljnimi vzroki migracij v državah izvora, na 

primer s krepitvijo razvojnih politik, ali ki dvomijo 

v trgovinske sporazume in vojaške intervencije 

EU. Tu so obravnavani tudi načini za 

preprečevanje podnebnih migracij; 

‒ tiste, ki se zavzemajo za migracijsko politiko, pri 

kateri bodo spoštovane človekove pravice, z več 

solidarnosti in boljšo integracijo; 

‒ predlagana sredstva in ukrepe za lažjo integracijo 

migrantov in oseb s stalnim prebivališčem v EU ter 

za večjo podporo tem osebam. 

Izobraževanje, 

kultura, mladina in 

šport 

Prispevki na to temo so trenutno vsebinsko zelo 

razdrobljeni; med njimi so številne raznolike zamisli, pri 

katerih je največji poudarek na izobraževanju in kulturi. 

Vprašanja v okviru te teme so medsektorska in se pojavljajo 

tudi drugod na platformi.   

‒ Trenutno se o zamislih v zvezi z izobraževanjem, 

kulturo in športom razpravlja predvsem v smislu 

spodbujanja razvoja evropske identitete in 

evropskega državljanstva; sem se uvrščajo tudi 

različni predlogi za spodbujanje izmenjav in 

interakcij, na primer v okviru programa Erasmus 

in vseevropskih športnih dogodkov; 

‒ kar zadeva izobraževanje, prispevajoči pravijo, da 

je treba o izobraževanju na novo razmisliti, z 

obsežnejšo digitalizacijo, vseevropsko 

izobraževalno mobilnostjo in spodbujanjem 

mehkih veščin;  

‒ velik poudarek je na vlogi medijev in evropskega 

novinarstva ter evropske produkcije pri širjenju 

evropskih vrednot in kulture; 

‒ povsod na platformi se v okviru različnih tem 

veliko pojavljajo predlogi za združevalen skupni 

jezik; 

‒ poleg tega so v okviru te teme prisotne zamisli o 

posebnih ukrepih v zvezi z mladimi in 

brezposelnostjo mladih. 
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Pregled dejavnosti 

Od začetka delovanja večjezične spletne platforme 19. 

aprila do 7. septembra 2021 se je na njej nabralo skupaj 

22.498 prispevkov (zamisli, komentarjev in dogodkov). 

Številčno je bilo:  

‒ zamisli 7115, 

‒ komentarjev 13.304, 

                                                      

1 Do zdaj se je dogodkov skupaj udeležilo več kot 100.000 ljudi. 

‒ dogodkov 20791. 

Če pogledamo, kako se je gibalo objavljanje prispevkov (gl. 

Sliko1), lahko opazimo dva vrhunca. Prvi sovpada z 

otvoritvijo platforme, drugi pa s slovesnim začetkom 

konference o prihodnosti Evrope na dan Evrope (9. maj). 

1. Pregled prispevkov 

na platformi 



   
 

   

 

Slika 1 – Časovnica s prikazom prispevkov na dan (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 

 

 

600

633

527

375

225

265

175

179

253

173
177

109

121

11398

114

123
133

116

201

844

866

554

400

556

348

253

405

308

248

340

224

137

195

110

149

258

184182183

144

86

128

181

132

93

182

93

55

190

104
121

95

53
37

76
102

147
121115

149

106
118

167

137
154

111119

44
63

8084

112
92
104

69
93

202

159

76
96

85

127

6675

120

82
6067

30

62
48

71

112

142

72
56

32

62

126

65

114

174

34

68
85

67

3223
35

22
38

68

112

71

126
115

60
7161

48
6764

32
20

6764
86

44
61

7875
97

79
100

86
97

67
42

83

56
45

0

250

500

750

1000

19.04.2021 26.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 24.05.2021 31.05.2021 07.06.2021 14.06.2021 21.06.2021 28.06.2021 05.07.2021 12.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 02.08.2021 09.08.2021 16.08.2021 23.08.2021 30.08.2021 06.09.2021

prispevki dnevno

DAN EVROPE



 

© Kantar Public 2021 13 

Preden prispevajoči vstopijo na platformo, so zaprošeni, naj 

navedejo državo prebivališča, stopnjo izobrazbe, starost, 

spol in zaposlitveni status. Podatki se obdelujejo anonimno. 

Ker je navedba teh informacij prostovoljna, je vpogled, ki 

ga je mogoče podati na tej podlagi, le omejen; omejitve so 

navedene spodaj. Na primer, pri 29 % prispevkov avtorji 

niso razkrili države prebivališča.  

Dejavnost je bila zaznana v vseh državah EU, kot je 

razvidno iz slike 2, ki prikazuje skupno število prispevkov 

po državah. Poleg tega je bilo zabeleženih 32 prispevkov iz 

tretjih držav. 

Slika 2 – Obseg prispevkov po državah (19. 4. 2021–7. 9. 

2021)

Za podrobnejšo sliko o obsegu prispevkov glede na 

prebivalstvo je na spodnji sliki prikazano število prispevkov 

iz vsake države na milijon prebivalcev.  

Slika 3 – Obseg prispevkov po državah na milijon 

prebivalcev (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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Kdo sodeluje v razpravi?  

Približno šest desetin prispevajočih na platformi 

se je opredelilo kot moški (60,4 %) in 15 % kot 

ženske. Četrtina prispevajočih (24,6 %) podatka o spolu ni 

navedla, 0,2 % pa jih je izbralo možnost „drugo“, tako da ti 

podatki dajejo le delno sliko. V zvezi s tem je treba 

pojasniti, da lahko na platformi prispevke objavljajo tudi 

organizacije. 

Po starosti so prispevajoči trenutno precej raznoliki. Glede 

na število prispevkov je bila v zadnjem obdobju najbolj 

dejavna starostna skupina 55–69 let (22,1 %), sledi pa ji 

skupina 25–39 let (20,7 %).  

Kar zadeva poklic, so na platformi najbolj dejavni 

intelektualni delavci (17,4 %) in vodstveni delavci (12,8 %). 

Dokaj dejavni (12,6 %) so tudi upokojenci, dejavnost 

študentov pa se je glede na prejšnje obdobje zmanjšala 

(10,7 %). Do zdaj so bili na platformi razmeroma manj 

dejavni fizični delavci (7 %), samozaposleni (9,7 %) in 

brezposelni (2,7 %).  

Z vidika ravni izobrazbe so bili posebej dejavni ljudje z 

visokošolsko izobrazbo (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 – Starost, spol, izobrazba in poklic sodelujočih 

(19. 4. 2021–7. 9. 2021) 
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Vodilne teme v 

prispevkih  

Od prvih mesecev konference je bilo največ 

(4026) prispevkov (zamisli, komentarjev in dogodkov) o 

evropski demokraciji, sledijo pa jim prispevki, ki zadevajo 

podnebne spremembe in okolje (3791). Na tretjem mestu so 

prispevki na temo „Druge zamisli“, sledijo jim prispevki na 

temo „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 

delovna mesta“ (četrto mesto) ter prispevki na temo „EU v 

svetu“ (peto mesto) (glej sliko 5). Kot je že bilo navedeno, 

so bili prispevki v okviru drugih zamisli med analizo 

razporejeni med druge teme. Nekatere teme so privlačnejše 

za komentarje in zamisli kot druge; največ zamisli je bilo na 

primer na temo „Podnebne spremembe in okolje“ (1307). 

Podobno je bilo na temo „Evropska demokracija“ 373 

dogodkov, kar je znatno več kot pri kateri koli drugi temi.  

 

  

Slika 5 – Prispevki po temah platforme (19. 4.–7. 9. 2021) 
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Nedavno dogajanje 

 

Od 2. avgusta do 7. septembra 2021 je dejavnost na 

platformi skupaj zajemala 2839 prispevkov, in sicer:  

 1017 zamisli  

 1425 komentarjev  

 397 dogodkov  

Tedensko povprečje dejavnosti v tem obdobju je doseglo 89 

prispevkov na dan v prvi polovici avgusta (9.–15. avgust) in 

79 prispevkov ob koncu meseca (30. avgust–5. september). 

Najnižje tedensko povprečje je bilo zabeleženo sredi 

avgusta in v začetku septembra (51 prispevkov na dan). 

Tudi v zadnjem obdobju so vodilne države po obsegu 

prispevkov Nemčija, Francija in Belgija, saj je iz njih prišlo 

443, 206 oz. 184 prispevkov. Sledili sta jim Španija in 

Finska s 185 oz. 145 prispevki. 

Kar zadeva raven prispevkov glede na prebivalstvo, je bila 

avgusta najvišja stopnja dejavnosti zabeležena na Finskem. 

Poleg tega je bila avgusta zabeležena visoka raven 

prispevkov na milijon prebivalcev v Latviji, Belgiji, 

Luksemburgu in na Madžarskem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7 – Obseg prispevkov po državah na milijon 

prebivalcev (2. 8. 2021 – 7. 9. 2021) 

 

 

 

Slika 6 – Število prispevkov po državah (2. 8. 2021–7. 

9. 2021) 
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Vodilna področja od 
2. avgusta do 
7. septembra 2021 

V zadnjem obdobju je bilo največ 

dejavnosti v okviru tem „Podnebne spremembe in okolje“ 

(638 zamisli, komentarjev, dogodkov) in „Izobraževanje, 

kultura, mladi in šport“ (392 zamisli, komentarjev in 

dogodkov), pri čemer je slednja kategorija po številu 

prispevkov prehitela temo „Evropska demokracija“ (391 

zamisli, komentarjev in dogodkov).  

Veliko število prispevkov na temo „Podnebne spremembe 

in okolje“ se odraža tudi v razširitvi vsebinskih sklopov in 

podsklopov v okviru te teme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 8 – Primerjalni pregled prispevkov po temah v zadnjem obdobju in skupno 
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Na temo „Podnebne spremembe in okolje“ je od otvoritve 

platforme nastalo skupaj 3791 komentarjev, zamisli in 

dogodkov (1307 zamisli, 2128 komentarjev in 356 

dogodkov). V zvezi s podnebnimi spremembami in 

ozaveščenostjo o njihovih učinkih so prispevajoči 

izpostavili številne okoljske izzive in pozvali h 

konkretnemu stalnemu ukrepanju za njihovo reševanje. 

Zamisli v okviru te teme so raznolike in jih je mogoče 

povezati v naslednje sklope: 

 Onesnaževanje 

 Promet 

 Kmetijstvo 

 Potrošnja 

 Subvencije, obdavčitev 

 Energija 

 Spodbujanje sprememb v stališčih in ravnanju 

Onesnaževanje  

Prispevajoči onesnaževanje opredeljujejo kot enega glavnih 

virov pritiska na okolje v svetovnem merilu. Razpravljajo o 

zelenem prehodu in navajajo različne rešitve za zmanjšanje 

onesnaževanja (gl. dogodek). Pri eni od zamisli na 

platformi, ki uživajo največjo podporo, gre na primer za 

predlog, naj EU poskrbi za močan in vključujoč 

2. Podnebne spremembe 

in okolje 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=sl
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upravljavski pristop, ki bo v zasnovo in izvajanje politik 

prilagajanja na vseh ravneh vključil tako delavce in delavke 

kot sindikate. Poudarjeno je, da bi morala strategija EU za 

obvladovanje podnebnih sprememb vključevati konkretne 

ukrepe politike za ohranjanje delovnih mest ter zaščito 

varnosti in zdravja delavcev in delavk, pa tudi aktivne 

delovnotržne politike ter prekvalifikacijo in usposabljanja, 

namenjena preprečevanju izgube delovnih mest (glej 

zamisel). 

Razpravlja se o več področjih onesnaževanja, vsebinski 

podsklopi so naslednji: emisije, krčenje gozdov, 

onesnaževanje vode, svetlobno onesnaževanje in uporaba 

plastike. 

Kar zadeva emisije, je eno od najpogosteje obravnavanih 

vprašanj obdavčitev emisij, natančneje spodbujanje podjetij 

k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z izbiro cenejših 

obnovljivih virov energije, kar bi vodilo tudi k bolj 

trajnostnim izbiram odjemalcev (glej primer zamisli). Poleg 

tega je zaslediti poziv k razširitvi sistema EU za trgovanje z 

emisijami (ETS).  

Poseben vsebinski podsklop zadeva krčenje gozdov in 

vključuje pozive k naložbam v ponovno pogozdovanje 

Evrope (glej primer zamisli) ali po svetu, da bi rešili pljuča 

planeta – amazonskega deževnega pragozda in drugih 

deževnih pragozdov po svetu. Pa ne le zato, da bi v 

svetovnem merilu s tem upočasnili onesnaževanje z 

ogljikom in rešili posamezne vrste, temveč tudi, da bi 

zmanjšali migracijske pritiske na Evropo (glej primer 

zamisli). 

V okviru podsklopa onesnaževanje vode je močan poudarek 

na tem, da je treba za prihodnost nujno zagotoviti varne vire 

pitne vode in čiste ekosisteme (glej dogodek). Poleg tega so 

navedeni konkretni predlogi za boj proti dviganju gladine 

oceanov in onesnaževanju rek (glej primer dogodka). V eni 

od zamisli je predlagana vzpostavitev obratov za 

recikliranje plastike, pobrane iz rek in oceanov (glej 

zamisel). 

Slednjič nekateri prispevajoči v svojih zamislih zahtevajo 

omejitev ali zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (glej 

primer zamisli). 

 

 

Promet 

V središču velike skupine zamisli v zvezi 

z vprašanjem prometa je razmerje med 

prometom in onesnaževanjem. Nekateri spodaj 

navedeni predlogi se nanašajo na spremembe prometnega 

sistema, da se zmanjša onesnaževanje. 

Avtorji zamisli v zvezi s spremembami prometnega sistema 

se v prvi vrsti zavzemajo za prepoved letov na krajših 

relacijah v EU, da bi zmanjšali onesnaževanje (glej primer 

zamisli). Prispevajoči opozarjajo, da je pandemija že 

privedla do krčenja letalskega sektorja. 

Na splošno je močne podpore deležno izboljšanje sistemov 

javnega prevoza v Evropi (glej primer zamisli) kot okolju 

prijaznejše alternative letom na krajših relacijah. Konkretno 

se obširno razpravlja o skupnem evropskem železniškem 

omrežju (glej primer zamisli). Eden od prispevajočih 

predlaga spletni iskalnik Euro Trainscanner, da bi potovanje 

z vlakom postalo privlačnejše (glej zamisel), drugi pa 

predlaga uvedbo enotne vozovnice EU, ki bi bila v mestih 

brezplačna (glej zamisel). 

Med drugimi zamislimi se omenja skupna kolesarska 

mreža, na primer s predlogom o razširitvi kolesarskih poti 

ali vzpostavitvi sklenjene vseevropske kolesarske mreže 

(glej primer zamisli). 

Druga skupina zamisli se osredotoča na inovacije in razvoj 

električnih vozil, na primer avtomobilov in koles, ter 

njihovo integracijo v sedanje okolje, na primer z 

vzpostavitvijo omrežja polnilnih postaj (glej primer 

zamisli). 

V zvezi z vprašanjem razogljičenja prometa in okolju 

prijaznejšega prometa udeleženci in udeleženke poudarjajo 

tudi pomen čezmejnih projektov za spodbujanje ladijskega 

prometa in železniškega prometa (glej primer zamisli). 

Slišati je pozive k razvoju programov za spodbujanje 

raziskav in razvoja ter inovacij, da bi ustvarili javna in 

zasebna, individualna in kolektivna prevozna sredstva, ki ne 

bi onesnaževala in bi bila 100-odstotno energetsko 

samozadostna (glej primer zamisli). 

Kmetijstvo 

Kar zadeva sklop kmetijstva, se precej prispevajočih 

zavzema za koncept ekološkega kmetovanja in za več malih 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t=&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?locale=sl
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kmetij (glej primer zamisli) ter poziva k prepovedi uporabe 

pesticidov in intenzivnega kmetovanja (glej primer 

zamisli). Nekateri gredo celo dlje in predlagajo razširitev 

prepovedi na zasebno uporabo: medtem ko morajo kmetje 

uporabo pesticidov dokumentirati, pa lastnikom zasebnih 

vrtov, ki lahko zakonito kupujejo take proizvode in se 

pogosto ne zavedajo njihovih škodljivih učinkov, tega ni 

treba (glej primer zamisli). 

Med drugimi zamislimi je predlagano, naj EU stori več za 

promocijo rastlinske prehrane zavoljo varstva podnebja in 

ohranitve našega okolja. Nekateri prispevajoči kot 

motivacijo za takšno ukrepanje pridajajo tudi etične 

preudarke (glej primer zamisli). To zasledimo tudi v okviru 

teme „Zdravje“.  

Prispevajoči močno poudarjajo, da je treba nujno zagotoviti 

prehransko suverenost in varnost s spodbujanjem lokalnega 

kmetijstva (glej primer zamisli). Lokalno kmetijstvo bi bilo 

mogoče spodbujati na primer z ustvarjanjem prehranskih 

pasov okoli mest, z zahtevo zasajanja sadnih dreves na 

mestnih območjih, s podpiranjem pridobivanja zemljišč s 

strani proizvajalcev in kmetov z omejevanjem cen teh 

zemljišč, z zahtevo, da se del strešnih površin javnih stavb 

uporabi za mestno kmetijstvo, ter z omejevanjem pritiska 

stanovanjskega gradnje na kmetijska zemljišča (gl. 

zamisel). 

Poleg tega prispevajoči zahtevajo spodbujanje biotske 

raznovrstnosti v Evropi, na primer s konkretnimi ukrepi, kot 

so zelene strehe (gl. primer zamisli). 

Slednjič je govor o dohodkih kmetov, pri čemer nekateri 

prispevajoči pozivajo k temu, naj kmetje s poštenimi 

cenami raje prejemajo zajamčen dohodek, ne pa subvencije 

(glej zamisel).  

 

Potrošnja 

V sklopu o potrošnji je prepoznaven splošen poziv k 

spremembi sedanjega sistema množične potrošnje blaga in 

storitev (glej primer zamisli). Nekateri prispevajoči poleg 

tega predlagajo uvedbo kvot, ki bi določale, koliko se lahko 

največ troši in proizvaja (glej primer zamisli). 

Več prispevajočih na platformi opozarja na veliko količino 

odpadkov in predlaga več ukrepov za preprečevanje 

nastajanja odpadkov in boj proti njim, na primer recikliranje 

(glej primer zamisli), odločitev za embalažo, ki ne povzroča 

odpadkov ali jih povzroča le malo, da se zmanjša negativni 

vpliv na okolje (glej primer zamisli). Poleg tega je zaslediti 

odločne pozive, da ne bi več smeli uvažati izdelkov, ki 

povzročajo krčenje tropskega gozda (glej primer zamisli). 

Avtorji in avtorice druge skupine zamisli pa se zavzemajo 

za naprednejši sistem označevanja izdelkov (glej primer 

zamisli), tako da bi bil prikazan vpliv proizvodnje na okolje 

ali navedeno, ali izdelki vsebujejo mikroplastiko in utegnejo 

dolgoročno negativno vplivati na zdravje potrošnikov (glej 

primer zamisli). 

Tretja skupina se dotika hitre mode in tekstilne industrije, ki 

naj bi postali okolju prijaznejši; prispevajoči opozarjajo na 

ogromno količino virov, ki se uporabljajo za proizvodnjo 

oblačil, in na to, da oblačila pogosto niso primerna za 

recikliranje (glej primer zamisli). 

Poleg tega udeleženci izpostavljajo nujnost spodbujanja 

zelenega in trajnostnega turizma namesto množičnega, saj 

naj bi ta negativno vplival na naravne in kulturne vire (glej 

primer dogodka). 

Zadnja skupina komentarjev in zamisli v okviru tega sklopa 

kaže zaskrbljenost glede odpadkov, ki nastajajo z novimi 

elektronskimi napravami, in se med drugim zavzema za 

daljšo obvezno garancijo zanje. Zagovarja se tudi, da je 

treba nujno zagotoviti popravljivost teh proizvodov (glej 

primer zamisli). Nekateri udeleženci zahtevajo tudi 

omejitev porabe energije, zlasti ker se električna energija 

večinoma proizvaja s fosilnimi gorivi, in sicer z uvedbo 

mesečne kvote električne energije za porabo in obdavčitvijo 

prekoračitve (glej primer zamisli). 

Subvencije, obdavčitev 

V tem sklopu prispevajoči pozivajo k 

zaustavitvi okolju neprijaznih subvencij, kot so škodljive 

subvencije v ribištvu (glej zamisel) ali subvencije za fosilna 

goriva (glej zamisel). Podobno se v predlogih zavzemajo za 

povečanje subvencij za projekte na področju biotske 

raznovrstnosti in podnebnih sprememb, ki bi vodili k 

dolgoročnim pozitivnim obetom. 

Prispevajoči prav tako predlagajo uvedbo trajnostnostnega 

davka (glej primer zamisli), s katerim bi netrajnostni 

produkti postali dražji in zato tako za potrošnike kot 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?locale=sl
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proizvajalce tudi manj privlačni. Nadalje naj bi EU 

zagotovili dodatne prihodke za naložbe v trajnostnost. 

 

Energija 

Prispevajoči na platformi predlagajo pospeševanje uporabe 

energije iz obnovljivih virov v manjših in večjih okvirih ter 

omejitev uporabe jedrske energije, ali – kot alternativo – 

razvoj varne jedrske energije in njeno uporabo v državah in 

na območjih, kjer ni mogoče uporabljati obnovljivih virov 

energije (glej primer zamisli).   

Poleg tega zamisel, ki že od začetka uživa drugo največjo 

podporo v okviru teme „Podnebne spremembe“ poziva k 

ustavitvi vsakršnih subvencij za fosilna goriva (glej primer 

zamisli). 

Hkrati je tu poziv k raziskovanju alternativnih virov 

energije (glej primer dogodka), kot so termonuklearna 

fuzija, geotermalna energija ali vodik, ki bi znatno 

prispevali k energetski raznolikosti (glej primer zamisli). 

Vendar prispevajoči poudarjajo, da bi tudi alternativne vire, 

kot je vetrna energija, moralo najprej sprejeti lokalno 

prebivalstvo, in da je treba zagotoviti, da bodo ti viri 

pozitivno vplivali na biotsko raznovrstnost, ljudi in krajino 

(glej primer zamisli). 

 

Spodbujanje 

sprememb v odnosu 

in ravnanju  

Poudarek je na izobraževanju in poglabljanju ozaveščenosti 

Evropejcev in Evropejk vseh generacij (glej dogodek). 

Čeprav večina zamisli zadeva izobraževanje mladih (glej 

primer zamisli), je zaslediti tudi poziv k vključevanju 

starejših Evropejcev in Evropejk v pobude v zvezi s 

podnebnimi spremembami, zlasti zaradi naraščajočega 

staranja prebivalstva v Evropi (glej primer zamisli). Poleg 

tega nekateri prispevajoči poudarjajo, da je treba spodbujati 

ekološko odgovorno komuniciranje evropskih institucij. 

Predlagajo na primer, naj se oblikujejo komunikacijski 

kompleti o tem, „kako biti ekološko odgovoren Evropejec“, 

in okrepi okoljska vzgoja, da bi ustvarili soseske, ki bodo 

odgovorne za okolje (glej zamisel). 

 

  

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Tema podnebnih sprememb in okolja se je v preteklem 

mesecu razširilo na največ sklopov in podsklopov. 

Nov sklop, v katerem se poziva k spodbujanju 

biotske raznovrstnosti, spodbuja zasajanje dreves 

na vseh „pozabljenih“ krajih, kot so avtoceste, cestne 

povezave itd., kot način za zajemanje CO2, 

povečanje evapotranspiracije, izboljšanje biotske 

raznovrstnosti in regulacijo vodnih tokov (glej 

zamisel). Predlagana je tudi ustanovitev evropske 

mobilne postaje za pomorske raziskave, da bi 

pridobili pomembno znanje o morski biotski 

raznovrstnosti (glej zamisel).  

Še en nov sklop obravnava krajino in gradnjo z 

novim podsklopom, ki združuje številne zamisli in 

dogodke za razpravo o novem evropskem Bauhausu 

(glej dogodek), da bi inovativno in estetsko zasnovo 

združili s konkretnimi ukrepi za boj proti podnebnim 

spremembam ter da bi naši prihodnji življenjski 

prostori postali bolj trajnostni, cenovno ugodni in 

dostopnejši. Druga zamisel poziva k oblikovanju 

kampanj za ozaveščanje o zeleni, trajnostni gradnji z 

uporabo nizkoogljičnih gradbenih materialov (glej 

zamisel). Eden od predlogov vključuje uvedbo 

evropskega sklada za obnovo zemljišč, s pomočjo 

katerega bi opuščena zemljišča in stavbe povrnili v 

bolj naravno stanje v korist biotske raznovrstnosti in 

prebivalcev mest (glej zamisel).  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505&locale=sl
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Podsklop o uporabi elektronskih naprav je bil 

razširjena z zamislijo o pilotnem programu za 

zamenjavo električnih naprav 35 milijonov družin 

v EU z napravami A+++, in sicer v okviru cilja EU 

za prehod na zeleno gospodarstvo (glej zamisel). 

V okviru podsklopa o vplivu potrošnje na okolje se 

postavlja vprašanje skladnosti uvoženega blaga s 

standardi EU. Eden od prispevajočih predlaga, naj 

se prepove uvoz govejega mesa iz Brazilije, kjer 

raven sledljivosti za goveje meso ni enaka kot v 

EU (glej zamisel). 

V zvezi s sklopom o energiji, se pojavlja nov 

podsklop o energetsko učinkovitem in okolju 

prijaznem ogrevanju, ena zamisel na primer 

predlaga uporabo mešanih toplarn (glej zamisel) 

ali omrežij za daljinsko ogrevanje, kjer bi se 

uporabili neizkoriščeni viri toplote, kot je globinska 

geotermalna energija (glej zamisel).  

Na področju spodbujanja sprememb v stališčih 

in ravnanju, eden od udeležencev predlaga 

šolske/učne/pedagoške vrtove v šolah, da bi 

otroke že od malih nog ozaveščali in učili o biotski 

raznovrstnosti in o njeni zaščiti (glej zamisel), 

nekdo drug pa je poudaril, da je treba 

izobraževanje o okolju razširiti na odrasle vseh 

starosti z oglasnimi videoposnetki (glej zamisel).  

 

Z razširitvijo sklopa onesnaženosti eden od 

udeležencev ugotavlja, da bi posebna vrsta 

podmorskih bakterij (cianobakterije) delovala kot 

„bakterija, ki jé nafto“ in bi s tem lahko prispevala k 

nevtralizaciji zakisljevanja oceanov (glej zamisel). 

Pri sklopu o prometu se pogosto pojavljajo predlogi 

o razširitvi povezav s hitrimi vlaki (glej primer 

zamisli). V odziv na trend prehoda na elektriko v 

avtomobilski industriji eden od udeležencev meni, 

da električni avtomobili povzročajo škodljive 

okoljske in humanitarne stroške ter predlaga, naj 

se namesto tega za zniževanje emisij CO2 omeji 

hitrost (gl. zamisel) . 

Nova zamisel, povezana s sklopom o trajnostnem 

kmetijstvu in podsklopom o bolj ekološkem 

kmetovanju, obravnava potrebo po iskanju 

ustreznega načina odstranjevanja plastične folije, 

ki se uporablja za zastiranje, tople grede in tunele 

(glej zamisel). Eden izmed udeležencev se 

zavzema za prehod z intenzivnega kmetijstva na 

agroekologijo (glej zamisel). Drug udeleženec 

predlaga vertikalno kmetovanje, s čimer bi v 

kmetijstvu drastično zmanjšali porabo vode (glej 

zamisel). V okviru tega sklopa se postavlja vprašanje, 

kako naj se kmetijstvo spopade s podnebnimi nihanji. 

Ena od zamisli navaja, da lahko večnamenski, 

raznoliki kmetijsko-gozdarski sistemi izboljšajo 

nastajanje humusa, zmogljivost zadrževanja vode 

in vezave CO2 ter tako bistveno povečajo 

stabilnosti in produktivnost kmetijstva (glej zamisel).  

V povezavi s sklopom o potrošnji, natančneje 

živilskih odpadkov, eden od udeležencev 

poudarja, da na svetovni ravni 40 % vse hrane 

nikoli ne pride na naše krožnike in da to povzroči 

10 % vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov, 

zato predlaga ukrepe za zaustavitev zametavanja 

hrane, kot je na primer podpora darovanju hrane 

(glej zamisel). Poleg tega eden od udeležencev 

opozarja, da je potrebnih več informacij o 

recikliranju, da bi ga spodbudili že v zgodnjem 

otroštvu (glej zamisel). Ta novi podsklop je 

obravnavan tudi na različnih dogodkih, na primer 

na prireditvi, kjer so s starejšimi državljani 

razpravljali o različnih metodah recikliranja (glej 

dogodek). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849&locale=sl
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Prispevki na temo „Zdravje“ zadevajo zelo raznovrstna 

vprašanja. V njih je predlagane več harmonizacije in 

integracije na evropski ravni; na to vplivajo tudi izkušnje s 

covidom-19 in njegove posledice. Na to temo je nastalo 

1159 prispevkov: 491 zamisli, 611 komentarjev in 57 

dogodkov. Razpravo v okviru te teme je mogoče razčleniti 

na naslednje glavne vsebinske sklope:  

 Integracija zdravstvenih sistemov EU 

 Dostop do zdravstvenega varstva za vse  

 Zdravo staranje  

 Zdravi življenjski slogi  

 Odzivanje na covid-19  

 Preventiva in ne kurativa 

 Zdravje v digitalizirani dobi 

 Zdravstvene raziskave 

 Spolno in reproduktivno zdravje  

 Druge zamisli 

Integracija 

zdravstvenih sistemov 

EU 

Udeleženci platforme se zavzemajo za tesnejše sodelovanje 

med državami članicami, da bi na različne načine okrepili 

evropske zdravstvene sisteme. Med drugim se zamisli 

nanašajo na združevanje znanja in zmogljivosti, na primer 

tako, da se intenzivistom omogoči prosto gibanje in oskrba 

kritično obolelih po vsej EU (glej zamisel), standardizira 

predbolnišnična nujna oskrba (glej zamisel), priznajo 

kvalifikacije oskrbovalcev po vsej EU, ustanovi evropska 

bolnišnica za redke bolezni (glej zamisel) ter bolje pravno 

3.  Zdravje 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015&locale=sl
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uredi presajanje organov in tako vzpostavi enoten sistem za 

njegovo usklajevanje (glej zamisel). 

Tako je v razpravah poudarjeno, da je treba EU podeliti več 

pristojnosti in pooblastil v izrednih razmerah na področju 

javnega zdravja, in sicer z revizijo Lizbonske pogodbe (glej 

primer zamisli). Ti predlogi se najpogosteje navezujejo na 

vprašanje, kako so se države članice lotile pandemije 

covida-19 in z njo povezanega pomanjkanja medicinske 

opreme, izzivov pri razvoju cepiva in skupnih nakupov 

cepiv.    

 

Dostop do 

zdravstvenega varstva 

za vse  

Pri zamislih o dostopu do zdravstvenega varstva gre za 

podporo uvedbi evropskega sistema zdravstvenega 

zavarovanja (glej primer zamisli in zamisli). Dana je tudi 

zamisel o deprivatizaciji zdravstvenega sektorja s končnim 

ciljem, da bi zdravstveno varstvo postalo cenovno dostopno 

za vse (glej zamisel). Nekoliko drugačna zamisel glede 

praktično dostopnejšega zdravstvenega varstva za vse pa je 

tista, da bi razširili mobilni zdravstveni sistem v obliki 

zdravstvenih avtobusov, ki bi omogočali hiter in manj 

oviran dostop do zdravstvenih sistemov (glej zamisel).  

 

Zdravo staranje in 

preprečevanje 

staranja  

Glede na staranje prebivalstva v Evropi državljani 

poudarjajo pomen dobrega zdravja v tretjem življenjskem 

obdobju. Pri eni od zamisli, ki je doživela veliko podpore in 

komentarjev, gre za spodbujanje znanstveno intenzivnih 

raziskav in tehnologij zdrave dolgoživosti (glej zamisel), 

kot so pomladitvene terapije in klinična preskušanja na tem 

področju, ter uresničevanje učinkovitih pravnih, 

proračunskih, regulativnih in institucionalnih zavez s ciljem 

podaljšati pričakovano zdravo življenjsko dobo v Evropski 

uniji. 

Eden od državljanov opozarja na potencial podeželskih 

območij kot inovacijskih vozlišč za strategije zdravega 

staranja, saj so ta „prizadeta območja“ na splošno bolj gosto 

naseljena s starejšimi državljani in državljankami, kakovost 

zdravstvenega varstva pa ni tako visoka kot na mestnih 

območjih, zato so tam potrebne inovativne rešitve (glej 

zamisel). Eden od državljanov gre v kontekstu te teme korak 

dlje in se zavzema za krioniko kot priložnost za odložitev 

oskrbe, dokler se ne najde zdravilo, tako da bi neozdravljivo 

bolne zamrznili (glej zamisel).   

 

 

Zdravi življenjski slogi 

Več zamisli poudarja pomen zdrave prehrane, in številni 

menijo, da bi morala EU zaradi koristi za zdravje in okolje 

promovirati vegetarijansko prehrano (glej zamisel). V tem 

kontekstu je nastala zamisel, da bi povečali davke na meso 

in zmanjšali DDV na zdrava živila (glej zamisel). Spet drugi 

prispevajoči pa pozivajo, naj se raziščejo učinki 

emulgatorjev (glej zamisel), prepovedo umetne 

transmaščobne kisline (glej zamisel) in s predpisi uredijo 

kmetijske tehnike, ki vplivajo na prehrano in zdravje, kot je 

uporaba antibiotikov v intenzivnem kmetovanju (glej 

zamisel). Podobne zamisli se pojavljajo tudi v okviru teme 

„Podnebne spremembe in okolje“. 

Na platformi se obširno razpravlja o zamisli, da se v 

medicino vključijo naravna zdravila (glej primer zamisli). 

Konkretno, prispevajoči menijo, da nemedicinski posegi 

dokazano lahko koristijo zdravju in avtonomiji pacientov 

(glej primer zamisli). Eden od državljanov izpostavlja 

koristi severnega jagodičevja z visoko vsebnostjo 

antioksidantov za podporo pri zdravljenju raka (glej 

zamisel). Podobno so predlagane alternativne terapije, kot 

so gozdne kopeli (silvoterapija) za preprečevanje stresa, 

izgorelosti, depresije in anksioznosti (glej zamisel). 

Na platformi sta predlagana tudi podpora za zdravstveno 

opismenjevanje (glej zamisel) in vzgojo za prakse, 

povezanih z zdravjem, od zgodnjega otroštva kot ključnega 

dejavnika za zdrav življenjski slog (glej zamisel). Več 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045&locale=sl
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državljanov opozarja, da je treba odvračati od uživanja 

tobaka na evropski ravni z zvišanjem cen in omejitvijo 

prodajnih mest na lekarne (glej primer zamisli). 

 

Odzivanje na covid-

19  

Udeleženci obširno razpravljajo o učinkih covida-19 in na 

splošno menijo, da je treba glede na obsežno širjenje 

napačnih predstav in lažnih novic med pandemijo obnoviti 

racionalno in znanstveno verodostojnost medicine in 

politike ter zaupanje vanju. Ob razpravi o ukrepih, 

povezanih s covidom-19, se državljani na platformi 

strinjajo, da bi bilo treba vse ukrepe v zvezi s covidom-19 v 

EU izvajati na podlagi dokazov, da bi bila analiza stroškov 

in koristi čim bolj stvarna (glej zamisel).  

Druge zamisli poudarjajo, da potrebujemo vključujoče 

strategije za spopadanje s prihodnjimi pandemijami na ravni 

EU, obenem pa je treba varovati pravice invalidov (glej 

zamisel). Predlagano je, naj se izvede raziskava o učinku 

ukrepov v zvezi s covidom-19 na oskrbovance in osebje v 

domovih za ostarele v različnih državah članicah EU, da bi 

pridobili neposredna pričevanja o izkušnjah starejših z 

ukrepi v zvezi s covidom-19 (glej zamisel).  

En prispevek se dotika postopkov pri nakupu cepiv na ravni 

EU in poziva k večji odprtosti in transparentnosti v zvezi s 

pogodbami s farmacevtskimi podjetji (glej zamisel). 

Razprave o programu cepljenja razkrivajo, da si stališča 

nasprotujejo, segajo namreč od zamisli, da bi moralo biti 

cepljenje obvezno za vse (glej zamisel), do predloga, da bi 

bilo treba državljanom in državljankam omogočiti 

svobodno izbiro (glej zamisel). Avtor nekega drugega 

prispevka zatrjuje, da cepljenje za mlade ne bi smelo biti 

obvezno in da EU mladih ne bi smela izsiljevati tako, da jim 

omogoča „lažje“ potovanje med državami v zameno za 

cepljenje, in da bi morali biti zahtevani testi PCR na voljo 

brezplačno (glej zamisel). Predlagano je tudi, naj se države 

članice EU dogovorijo o priznanju ustreznih standardov 

Svetovne zdravstvene organizacije in nacionalnih 

dokumentov, ki potrjuje raven protiteles (ali 

cepljenja/dodatnega cepljenja) (glej zamisel). Obširno se 

razpravlja o tako imenovani zeleni prepustnici, pri čemer se 

lomijo kopja med tistimi, ki svarijo pred pojavom dveh 

razredov državljanov (glej zamisel)  in trdijo, da bi Evropa 

morala braniti pravico do odločitve za necepljenje (glej 

zamisel), ter tistimi, ki zdravstveno prepustnico in obvezno 

cepljenje podpirajo v kontekstu kolektivnih prizadevanj za 

zmago nad virusom in zagotovitev vzdržnosti zdravstvenih 

sistemov (glej primer zamisli).  

Več državljanov in državljank poziva k več solidarnosti ter 

vzpostavitvi globalnega partnerstva in financiranja za boj 

proti boleznim in njihovemu izkoreninjenju na svetovni 

ravni ter trdi, da bi bila Evropa lahko vodilna v svetu v boju 

in zmagah proti pandemijam, raku in boleznim srca (glej 

zamisel). Eden od državljanov predlaga, naj se Evropska 

komisija v sodelovanju s Svetovno zdravstveno 

organizacijo zavzame za mednarodni sporazum, ki bi v 

svetovnem merilu omogočal proizvodnjo in distribucijo 

zdravil v kontekstu pandemij (glej zamisel), v nekem 

drugem prispevku pa je poudarjeno, da je treba cepiti ves 

svet, da se prepreči nastajanje novih sevov (glej zamisel). 

Hkrati prispevajoči predlagajo sprejetje ukrepov za zaščito 

patentov podjetij in menijo, da bi Evropska komisija lahko 

imela pomembno vlogo mediatorja in ambasadorja (glej 

zamisel).  

 

Preventiva, ne 

kurativa 

Več zamisli državljanov se nanaša na ozaveščanje o 

duševnem zdravju in posledicah motenj, kot so izgorelost, 

stres, depresija in anksioznost, ter pozivajo k posebnemu 

evropskemu načrtu za reševanje tega vprašanja (glej 

zamisel), zlasti glede na učinek omejevalnih ukrepov, 

sprejetih zaradi covida-19. 

Kot pereče vprašanje je bil izpostavljen vpliv onesnaženosti 

zraka na zdravje državljanov (glej zamisel), prav tako 

nujnost reševanja problema zvočnega onesnaževanja z 

opredelitvijo strogih ravni dovoljenih emisij hrupa za 

avtomobilske pnevmatike (glej zamisel). Poleg tega 

zasledimo poziv k zmanjšanju izpostavljenosti zelo 

problematičnim snovem, vključno s per- in 

polifluoroalkilnimi snovmi) (glej zamisel).  

Medsektorski vsebinski podsklop na platformi je kritika 

Pogodbe EURATOM, ki naj bi dajala prednost jedrski 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393&locale=sl
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energiji pred drugimi viri energije in evropskim 

državljanom ne zagotavljala ustrezne zaščite pred 

nevarnostmi jedrske energije, zato se nekateri državljani in 

državljanke zavzemajo za prenehanje pogodbe EURATOM 

(glej primer zamisli).   

 

Zdravje v digitalizirani 
dobi  

Skupina državljanov razpravlja o priložnostih in 

nevarnostih, povezanih s povečano digitalizacijo v zadnjih 

desetletjih. Pri več zamislih se na digitalizacijo, 

kompatibilnost in povezovanje evropskih e-zdravstvenih 

sistemov gleda kot na rešitev za zagotavljanje 

interoperabilnosti zdravstvene dokumentacije za državljane 

po vsej EU (glej primer zamisli). Vendar glede tega nekateri 

sodelujoči pozivajo k previdnosti in poudarjajo ranljivost 

teh občutljivih podatkov ter menijo, da je treba na 

nacionalni in evropski ravni omejiti velikost niza 

zdravstvenih podatkov, npr. za raziskovalne namene, na 

določeno število evidenc ali pacientov (glej zamisel). Eden 

od državljanov/državljank poziva k prepovedi nacionalnih 

genomskih podatkovnih zbirk, ki se uporabljajo za 

medicinske raziskave, a meni, da smejo do njih za druge 

namene dostopati drugi subjekti, kot so vladne službe, s 

čimer so kršene pravice do zasebnosti (glej zamisel). 

V neki drugi zamisli je predlagano, da se prednost nameni 

financiranju raziskav na področju telesne dejavnosti, v zvezi 

z e-zdravjem pa so izpostavljene digitalne rešitve, ki 

državljanom in državljankam pomagajo ohranjati fizično 

aktivnost, v boju proti različnim kroničnim obolenjem, ki so 

posledica neaktivnosti (glej zamisel). 

Sicer pa se razpravlja tudi o digitalni zasvojenosti in 

predlaga akcijski načrt EU proti njej (glej zamisel). Nekateri 

sodelujoči so predlagali, da bi bilo treba uvesti 

usposabljanje v šolah, pa tudi informacijske kampanje za 

odrasle, da bi omejili digitalno interakcijo. 

Zdravstvene 

raziskave 

Več državljanov in državljank podpira zamisel o 

vzpostavitvi centraliziranega evropskega inštituta za 

zdravstvene raziskave, da bi usklajevali zdravstvene 

raziskave med nacionalnimi inštituti in vlagali v 

farmacevtske raziskave (glej primer zamisli). Eden od 

državljanov/državljank poudarja, da morajo nakupovanje, 

proizvodnja in dobava zaščitnih oblačil in zdravil postati 

bolj evropski (glej zamisel). Več udeležencev in udeleženk 

je podprlo predlog v prid spodbujanju raziskav 

patomehanizmov pri k mialgičnem encefalomielitisu v 

okviru programa Obzorje Evropa (glej zamisel). 

Izpostavljeno je tudi, da bi Evropa morala združiti sile z 

univerzami na področju raziskav za razvoj novega 

antibiotika proti superodpornim bakterijam (glej primer 

zamisli). Nekateri državljani pozivajo k sprejetju 

zakonodaje, s katero bi farmacevtska podjetja, ki 

distribuirajo cepiva, obvezali k objavi popolnih podatkov iz 

kliničnih preskušanj cepiv, ter tako spodbudili ocenjevanje 

njihove varnosti in učinkovitosti (glej zamisel). Med 

drugimi zamislimi je ustanovitev evropskega laboratorija za 

nalezljive bolezni (glej zamisel).  

  

Spolno in 

reproduktivno zdravje  

V skladu z eno od zamisli bi morali biti na javnih mestih 

dani na voljo brezplačni menstrualni izdelki, in sicer v 

kontekstu boja proti tako imenovani „menstrualni revščini“ 

(glej zamisel). Pri drugi predlogih gre za uvedbo davčnih 

olajšav za higienske vložke in polnega nadomestila za 

stroške kontracepcijskih sredstev za ženske. Poleg tega je 

poudarjajo, da so nujne intenzivnejše raziskave na področju 

reproduktivnega zdravja žensk in razvoja manj invazivnih 

kontracepcijskih sredstev za ženske in moške (glej zamisel). 

Na platforma je moč zaslediti poziv k prepovedi pohabljanja 

moških spolnih organov brez privolitve in pred 

polnoletnostjo (glej zamisel). V skladu z enim od predlogov 

bi ob podpori in promociji s strani EU ustanavljali klinike 

za spolno zdravje (glej zamisel).  
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Druge zamisli 

 

Druge zamisli se nanašajo na nagrajevanje odgovornega 

ravnanja v okviru zdravstvenega zavarovanja, na primer v 

obliki vračila denarja, če nekdo v danem letu ni uporabljal 

storitev (glej zamisel). Avtor ene od zamisli zagovarja, da 

je treba rešiti problem odstranjevanja nevarnih medicinskih 

odpadkov (kot so igle iz inzulinskih kompletov pri sladkorni 

bolezni) (glej zamisel). Več državljanov poziva tudi k 

dekriminalizaciji indijske konoplje iz javnozdravstvenih 

razlogov (glej zamisel in zamisel), medtem ko se drugi 

zavzemajo za doslednejši boj proti drogam na ravni EU (glej 

zamisel). Slednjič, avtor ene od zamisli, o kateri se obširno 

razpravlja, predlaga sledenje astronomskim časovnim 

pasovom namesto prehajanja med zimskim in poletnim 

časom (glej zamisel).  

 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Več nedavno predlaganih zamisli obravnava že prej 

opredeljene sklope in podsklope, kot na primer, da je 

treba EU dati več pristojnosti na področju zdravstva 

(glej primer zamisli) (glej tudi ta dogodek) in povečati 

zmogljivosti za proizvodnjo zdravil in medicinskih 

pripomočkov v EU (glej zamisel).  

Nova zamisel na področju integracije zdravstvenih 

sistemov EU predlaga priznavanje bolezni po vsej 

EU, da bi lahko vzpostavili podatkovno zbirko z 

metodami zdravljenja in ocenami ter tako oblikovali 

režim za zdravljenje za celotno EU (glej zamisel).  

V zvezi z odzivom na covid-19 eden od 

udeležencev poudarja, da ne smemo zanemariti ali 

odlagati oskrbe bolnikov z drugimi boleznimi, ki so 

bili zapostavljeni med preobrazbo zdravstvenih 

ustanov za potrebe bolnikov s covidom-19 (glej 

zamisel). Poleg tega eden od udeležencev poziva k 

večji podpori duševnemu zdravju, ko se ljudje, 

predvsem mladi, soočajo s socialnimi in 

gospodarskimi posledicami pandemije (glej zamisel). 

Na to temo je bilo organiziranih več dogodkov, na 

primer o prihodnosti evropskega javnega zdravstva 

po krizi zaradi koronavirusa (glej dogodek). 

Na področju spolnega in reproduktivnega zdravja 

eden od udeležencev predlaga, da bi morala biti 

jutranja tabletka v vseh državah na voljo brez recepta 

(glej zamisel). Med nedavnimi prispevki se pogosto 

pojavljajo tudi zamisli v zvezi z bojem proti revščini 

(glej primer zamisli).   

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640&locale=sl
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Slika 10 – Miselni vzorec za temo „Zdravje“ 
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4. Močnejše gospodarstvo, 

socialna pravičnost in 

delovna mesta 
Na temo „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 

delovna mesta“ je do 7. septembra 2021 nastalo skupno 782 

zamisli, 1252 komentarjev in 184 dogodkov. Prispevajoči 

poudarjajo, kako pomembno je, da Evropa postane bolj 

vključujoča in socialno pravična, zlasti glede na pandemijo 

covida-19, in opozarjajo na več s tem povezanih izzivov, 

kot sta nezadostna podpora mladim Evropejcem ter 

nezadostno sodelovanje med državami članicami. 

Najpogosteje predlagani mehanizem, s katerim bi Evropa 

postala bolj vključujoča in socialno pravična, je univerzalni 

temeljni dohodek po vsej EU. Poleg tega prispevajoči 

menijo, da je dobrobit različnih skupin ljudi, zlasti najbolj 

prikrajšanih, ključnega pomena za uspešno delovanje in 

nadaljnjo rast EU. Različne zamisli je mogoče razvrstiti v 

naslednje vsebinske sklope: 

 

 Obdavčitev za vključujoče in pravično 

gospodarstvo 

 Socialna zaščita in socialno varstvo 

 Gospodarsko okrevanje 

 Preizpraševanje sedanjega ekonomskega modela 

 Bolj vključujoča in socialno pravična Evropa 

 Spodbujanje novih delovnih mest 

 Inovacije za spodbujanje rasti 
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Obdavčitev za vključujoče in 

pravično 

gospodarstvo 

Skupina prispevajočih je pripravila 

predloge za reševanje socialnih, gospodarskih 

in okoljskih problemov s fiskalnimi pravili.  

V tem vsebinskem sklopu je veliko zavzemanja za večjo 

davčno pravičnost, pravično obdavčitev in boj proti 

davčnim goljufijam. Predlogi vključujejo sprejetje 

ukrepov proti izogibanju davkom, uvedbo davka na 

finančne transakcije (glej zamisel) ter preprečevanje 

„socialnega dampinga“ s harmonizacijo fiskalnih pravil 

in minimalnih plač v vseh državah članicah (glej primer 

zamisli). Ena od zamisli, ki je sprožila največ 

komentarjev in požela največ odobravanja, zadeva 

uvedbo svetovnega ali evropskega minimalnega 

davka za reševanje problema davčnih oaz (glej 

zamisel).  

Poleg tega je na digitalni platformi izpostavljenih več 

možnih davčnih ukrepov za vključujoče in pravično 

gospodarstvo. Razprava o obdavčitvi se trenutno razvija v 

dve smeri. Na eni strani so davčni ukrepi za 

spodbujanje poštene konkurence med podjetji – bodisi 

skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) za e-

trgovanje bodisi ureditev, v skladu s katero bi podjetja 

DDV plačala zgolj v svoji matični državi (glej zamisel) – 

in DDV, vezan na izvor blaga, ki bi spodbujal lokalno 

potrošnjo, to pa bi podprlo lokalno gospodarstvo (glej 

primer zamisli). Na drugi strani pa je obdavčitev, 

vezana na okolje in podnebne spremembe, pri čemer 

se med drugim poziva k uvedbi davka EU na ogljik ali 

trajnostnega davka (glej primer zamisli). Ostale davčne 

ukrepe bi lahko uvrstili pod „razno“, med njimi so na 

primer predlogi za obdavčitev, ki bi spodbujala 

enakost spolov, pri čemer se poziva k uvedbi ničelne 

ali znižane stopnje DDV za ženske sanitarne izdelke 

(glej zamisel). 

V skladu z vsesplošnimi pozivi k federalizaciji pri drugih 

temah precej zamisli pri temi „Močnejše gospodarstvo, 

socialna pravičnost in delovna mesta“ zadeva fiskalno 

unijo. Nekateri prispevajoči menijo, da bi z večjimi lastnimi 

sredstvi EU ali proračunom, ki ne bi bil odvisen od držav 

članic, tlakovali pot v enotnejšo evropsko prihodnost (glej 

primer zamisli).  

Socialna zaščita in 

socialno varstvo 

Zamisli v tem vsebinskem sklopu na splošno 

zagovarjajo enoten pristop EU k socialni 

varnosti ali, povedano drugače, minimalne evropske 

standarde, ki segajo od starševstva in družine do pravice do 

dostopnega stanovanja in pokojninske politike.  

Najpogostejši podsklop, v katerem je več zamisli 

poželo precejšnje odobravanje in prejelo veliko 

komentarjev, zadeva univerzalni temeljni dohodek, ki 

bi vsem omogočil participacijo v družbi (glej primer 

zamisli). Podobno se v povezavi s tem podsklopom 

pojavlja skupina zamisli, ki se loteva razlik v dohodkih 

v EU, pri čemer se predlaga omejena razlika v plačah 

znotraj istega podjetja (glej primer zamisli) ali 

spremljanje dohodkov politikov (glej primer zamisli), in 

splošen poziv k več ukrepom za bolj humano Evropo 

(glej primer zamisli).  

Poleg univerzalnega temeljnega dohodka se pogosto 

poziva tudi k ukrepom za odpravljanje brezposelnosti 

(mladih) (glej primer dogodka). Kar zadeva starajoče se 

prebivalstvo, prispevajoči razpravljajo o nujnosti 

usklajenih pokojninskih politik in pokojnin v državah 

članicah EU (glej primer zamisli). Opozarja se na 

posebni položaj mobilnih Evropejcev in se za ljudi, ki 

so živeli v več državah članicah, predlaga evropski 

prostovoljni javni pokojninski sklad (glej zamisel). 

Še en vsebinski podsklop, povezan s socialno 

varnostjo, o katerem razpravljajo prispevajoči, je 

pravica do dostopnega, cenovno ugodnega 

stanovanja (glej primer zamisli).  

Poleg tega obstaja več nekoliko bolj administrativnih 

zamisli, na primer uvedba digitalizirane (skupne 

evropske) kartice socialne varnosti in prenosljivih 

socialnih pravic za mobilne Evropejce (glej primer 

zamisli).     

 

Gospodarsko 

okrevanje 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401&locale=sl
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Iz več komentarjev in zamisli na platformi je razbrati 

zaskrbljenost zaradi naraščanja javnega dolga v EU: 

razpravlja se o vlogi Evropske centralne banke (ECB), 

poziva se k pregledu pravil Pakta za stabilnost in rast 

(glej zamisel), med drugim tudi zakonodaje o 

plačilnobilančnih neravnovesjih (glej primer zamisli). 

Zamisli o spodbujanju lokalne potrošnje in proizvodnje, pri 

kateri bi bila mala in srednja podjetja gonilo rasti, veljajo za 

ključne za gospodarsko okrevanje EU. Poleg tega se kot 

orodje za spodbujanje gospodarskega okrevanja 

predlaga ustrezna obdavčitev, med drugim davčne 

olajšave za strateške panoge ali spodbujanje lokalne 

potrošnje ali kupovanja evropskih izdelkov, tako da se  

potrošniški izdelki označijo in obdavčijo glede na 

razdaljo, ki jo prepotujejo (glej primer zamisli).  

Podobno prispevajoči v zvezi s covidom-19 

razpravljajo o tem, da je treba financirati ukrepe za 

pripravljenost na morebitne prihodnje pandemije (glej 

primer zamisli). Prispevajoči poudarjajo, da je za 

gospodarsko okrevanje pomembno sodelovanje na 

svetovni ravni (glej primer dogodka). Obstajajo pozivi k 

večji solidarnosti med državami članicami, na primer z 

nadgradnjo sklada za okrevanje (glej zamisel). 

 

Preizpraševanje 

sedanjega ekonomskega 

modela 

V tem vsebinskem sklopu je razprava o sedanjem 

evropskem ekonomskem sistemu bolj ideološko usmerjena. 

Udeleženci izpostavljajo zaznane pomanjkljivosti 

sedanjega ekonomskega modela. Pri tem en tabor predlaga 

nadgradnjo kapitalizma in prostega trga z močnejšo 

notranjo konkurenco, manjšimi regulativnimi bremeni in 

celo menedžerskim pristopom (glej primer zamisli). Drug 

tabor se zavzema za bolj socialno ali v človeka usmerjeno 

tržno gospodarstvo (glej primer zamisli). 

Druga najbolje sprejeta zamisel v okviru te teme od začetka 

delovanja platforme predvideva posodobljen model, ki bi 

reformiral ekonomsko upravljanje EU, evropski semester, 

mandat ECB, lastna sredstva EU ter okrepil ekonomsko in 

monetarno unijo (glej zamisel). Ta zamisel je skladna z 

drugimi pozivi na platformi, naj se reformira ekonomski 

model EU, ki bi Evropi zagotovil vključujočo in pravično 

blaginjo. 

 

Bolj vključujoča in 

socialno pravična 

Evropa 

Z zamislimi o pravicah in zastopanosti LGBTI (glej 

zamisel), razliki v plačah med spoloma in spolnih kvotah 

več prispevajočih na platformi poziva k bolj vključujoči in 

socialno pravični Evropi, kar bi lahko na primer dosegli z 

razvojem indeksa za merjenje socialne enakosti (glej primer 

zamisli). Podobne zamisli predvidevajo ukrepe proti 

spolnim napadom in nasilju v družini, zlasti pobude za 

podporo žrtvam (glej zamisel).  

Predlogi vključujejo tudi nadaljnje izvajanje 

evropskega stebra socialnih pravic, da se uveljavi 

socialna razsežnost Evrope, olajša vključevanje 

invalidov, ljudi, ki živijo pod pragom revščine, in 

podobno (glej primer zamisli in dogodek).  

 

Spodbujanje novih 

delovnih mest  

Prispevajoči predvsem poudarjajo, da je treba 

poenostaviti davčno politiko in politiko dela v EU, da bi 

preprečili fiskalni in socialni damping (glej primer 

zamisli).  

Poleg tega se zavzemajo za boljše delovne razmere 

po vsej celini, na primer z uvedbo krajšega delovnega 

tedna (glej primer zamisli). Druge zamisli v tem 

vsebinskem sklopu vključujejo omogočanje dela na 

daljavo ali dela prek meja EU (glej primer zamisli), 

prepoved neplačanega pripravništva, obveznih nadur 

in prekarnega dela (glej primer zamisli) ter naložbe v 

infrastrukturo otroškega varstva za usklajevanje 

zasebnega in poklicnega življenja.  

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740&locale=sl
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Poudarja se tudi poklicni razvoj: poziva se k 

programom in ukrepom za lažji dostop do trga dela 

EU, vključno s pripravništvom v državah članicah in 

spletno platformo za zaposlovanje (glej primer 

zamisli).  

Prispevajoči poudarjajo pomen podpore mladim, zlasti 

pri dostopanju do trga dela (glej primer dogodka). 

 

Inovacije – 

spodbujanje rasti 

Prispevajoči predlagajo spodbujanje rasti z naložbami v 

visokotehnološke raziskave, spretnosti, znanje in izkušnje 

(umetno inteligenco, blokovno verigo, nanotehnologijo, 

shranjevanje energije, laboratorijsko vzgojeno meso itd.). 

Poleg tega je pri več zamislih omenjena potreba po 

tehnološki neodvisnosti, ki bi jo lahko na primer dosegli z 

razvojem zmogljivosti EU za proizvodnjo strojne opreme.  

Naložbe v raziskave in izobraževanje so izpostavljene 

kot izjemno pomembne, s podporo za izmenjavo 

znanja prek odprte mreže laboratorijev ali evropske 

agencije za infrastrukturo (glej zamisel). Neki drug 

predlog omenja nekakšen Spotify za znanost, 

dostopno banko znanja, ki bi vsebovala modele za 3D 

tiskanje (glej zamisel). Eden od predlogov v zvezi z 

raziskavami je poenostavitev pridobivanja patentov 

prek patentnega sklada (glej zamisel). 

Drugič, digitalno gospodarstvo velja za predpogoj za 

inovacije in rast, z razpravami o kriptovalutah in 

lokalnih digitalnih valutah, ki bi se uporabljale 

vzporedno z evrom (glej primer zamisli). V zvezi s 

kriptovalutami prispevajoči menijo, da je potrebna 

regulacija za zaščito državljanov (glej primer zamisli).  

O okolju in podnebnih spremembah se razpravlja tudi 

v povezavi z inovacijami, z zamislimi glede ciljev 

podnebne nevtralnosti in vodilne vloge, ki bi jo EU 

lahko imela pri vzpostavljanju (globalnega) zelenega 

gospodarstva in vlaganju vanj (glej primer zamisli). Pri 

več zamislih se razpravlja o praktičnem izvajanju 

zelenega gospodarstva, na primer z naložbami v 

ekološko kmetovanje in pobudo „Od vil do vilic“ (glej 

zamisel). 

Financiranje zagonskih podjetij ter malih in srednjih 

podjetij na splošno velja za gonilo inovacij (glej primer 

zamisli). Prispevajoči predlagajo, naj se zagotovi 

podpora malim in srednjim podjetjem, na primer prek 

sklada EU, ki bi zagotavljal zagonski kapital za mala 

in srednja podjetja (glej zamisel), ali spletne platforme 

za trgovanje, namenjene evropskim malim in srednjim 

podjetjem (glej zamisel). 

 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Nove zamisli v preteklem obdobju so se navezovale na 

obstoječe teme in podteme.  

Nekaj novih predlogov na temo obdavčitve za 

vključujoče in pravično gospodarstvo poziva, naj 

se potrošniško blago obdavči na podlagi proizvodnih 

pogojev (delo, surovine, plače), da bi namesto proste 

trgovine spodbujali pravično trgovino (glej primer 

zamisli). 

Na področju gospodarskega okrevanja se 

ponovno predlaga razširitev mandata ECB (glej 

zamisel). V eni od novih zamisli je poudarjeno, da so 

potrebna stroga pravila (s pravico veta) v zvezi s 

podjetji s sedežem zunaj Evrope, ki želijo prevzeti 

evropska podjetja (glej zamisel).  

Pri preizpraševanju sedanjega ekonomskega 

modela ena od zamisli obravnava teorijo o 

gospodarski nerasti namesto nekontrolirane rasti kot 

način za ponovno vzpostavitev ravnovesja med 

človekom in naravo (glej zamisel).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273&locale=sl
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V zvezi z ustvarjanjem bolj vključujoče in 

socialno pravične Evrope eden od udeležencev 

poziva k uveljavljanju enakosti spolov v arhitekturi in 

gradbeništvu (glej zamisel). Na tem področju je 

predlagana tudi razširitev veljavnosti nacionalnih 

izkaznic za invalide na vso EU (glej zamisel). 

Pri ustvarjanju delovnih mest eden od 

udeležencev poziva, naj se poleg zaposlitve v 

sektorju informacijske tehnologije spodbujajo 

obrtniška delovna mesta, saj lahko na ta način 

mlajše generacije ponovno odkrijejo temeljne 

vrednote (glej zamisel). Drugi udeleženci se 

zavzemajo za dodelitev javnih podpornih sredstev 

malim proizvajalcem in trgovcem kot nadomestila za 

izgube zaradi zaprtja med pandemijo (glej zamisel) ali 

za obravnavanje problema s pomanjkanjem 

zdravstvenih delavcev v Evropi (glej zamisel). Več 

novih zamisli nadalje podpira obstoječe pozive 

platformi, naj okrepi delo na daljavo in „prožno delo“ 

(delo iz pisarne in/ali doma), saj se tako skrajša čas 

prevoza za delojemalce, zmanjšajo se fiksni stroški 

pisarniške infrastrukture za delodajalca (glej zamisel), 

več je časa družino, zmanjša se odseljevanje s 

podeželja (glej zamisel), z zmanjšanjem prometa pa 

se zmanjšajo celo/tudi škodljive emisije (glej zamisel).  

Na splošno je bila tema inovacij razširjena, saj 

prispevajoči menijo, da je to osnovni pogoj za pripravo 

gospodarstva in trga dela EU na prihodnost. Eden od 

sodelujočih na primer poudarja, da mora EU glede 

na pandemijo covida-19 in ob upoštevanju izzivov, 

povezanih s podnebnimi spremembami, dati 

prednost raziskavam in inovacijam (glej zamisel). 

Ponovno je poudarjen pomen vlaganja v zagonska 

podjetja. Eden od udeležencev opozarja na primer razvoja 

Kitajske prek kapilarnih vozlišč za inovacije in rast v 

povezavi z ugodnimi upravnimi in davčnimi predpisi, ki 

spodbujajo naložbe in rast zagonskih podjetij. Poziva k 

ponovnemu razmisleku o evropskih politikah na 

podlagi takšnih primerov (glej zamisel).  

 

Sodelujoči so razpravljali o gospodarskih in socialnih 

koristih odprave „poletnega časa“ (glej primer 

zamisli). 

Na prireditvi v okviru te teme (glej dogodek) so bile 

zabeležene zamisli v zvezi s temo socialne zaščite 

in socialne varnosti, usklajene na ravni EU v okviru 

poklicne mobilnosti (glej zamisel), in zamisel glede 

dobrega počutja delavcev v okviru demografskih 

sprememb v Evropi na področju bolj vključujoče in 

socialno pravične Evrope (glej zamisel). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103&locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427&locale=sl


 

© Kantar Public 2021 35 

Slika 16 – Miselni vzorec za temo „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta“ 
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Zamisli, objavljene v okviru teme „EU v svetu“, zajemajo 

različne vsebinske sklope, povezane z zunanjo politiko, od 

trgovine do uporabe mehke moči in obrambe. Na splošno 

sodelujoči pozivajo k vidnejši vlogi EU na svetovnem 

političnem prizorišču: v okviru svoje sosedske politike ter 

na primer v odnosih z afriškimi in latinskoameriškimi 

državami. Prispevajoči na platformi menijo, da bi morala 

biti EU drznejša pri uporabi mehke in trde moči. Od 

vzpostavitve platforme je na to temo skupaj nastalo 1965 

prispevkov: 609 zamisli, 1199 komentarjev in 157 

dogodkov. Različne zamisli je mogoče razvrstiti v naslednje 

vsebinske sklope: 

 

 

 

 Splošni cilji zunanje politike EU  

 Trgovinske politike 

 Obramba  

 Odločanje 

 Širitev 

 Sosedska politika in odnosi z drugimi 

 

 

5. EU v svetu 
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Splošni cilji zunanje 

politike EU  

Prispevajoči menijo, da se z naraščajočo zaskrbljenostjo 

zaradi podnebne krize, spremembami v ravnovesju 

gospodarske in geopolitične moči, velikimi izzivi 

multilateralizmu in svetovnim bojem proti covidu-19 

spreminja vloga EU (glej primer dogodka, glej primer 

zamisli). Zato je več prispevajočih menilo, da bi morala biti 

EU drznejša pri uporabi mehke in trde moči (glej primer 

zamisli in zamisli).  

Številne zamisli v zvezi z zunanjo politiko EU se nanašajo 

na vprašanje, kakšna bi morala biti vloga EU pri vprašanju 

človekovih pravic in demokratičnih vrednot po vsem svetu. 

Pozivajo k odločnejšemu stališču in ukrepanju proti tistim 

državam, ki vedno znova kršijo mednarodne konvencije 

in/ali pogodbe o človekovih pravicah (glej primer zamisli). 

Tako na primer spodbujajo EU, naj prevzame vodilno vlogo 

v mirovnem procesu med Izraelom in Palestino (glej primer 

zamisli). S tem je povezan poziv k skupnemu 

evropskemu sistemu izvoza orožja, za katerega bi 

veljala stroga pravila, ki bi zagotavljala, da se z 

orožjem, izdelanim v EU, ne bi razpihovali konflikti po 

svetu in kršile človekove pravice (glej zamisel).  

 

Trgovinske politike 

Sporočilo skupine prispevkov k temi EU v svetu je, da 

je treba izboljšati trgovinske politike in reformirati 

trgovinske sporazume v skladu z vrednotami EU, kot 

sta spoštovanje človekovih pravic ali okoljskih 

standardov (glej primer zamisli). Precejšnje 

odobravanje je požela zamisel o reformi trgovinske in 

naložbene politike EU ter ponovni oživitvi svetovnega 

multilateralizma, pri čemer so v ospredju ustvarjanje 

dostojnih delovnih mest ter varstvo temeljnih in 

človekovih pravic, vštevši delavske in sindikalne 

pravice (glej primer zamisli).  

 

 

 

Obramba 

 

V zvezi s krepitvijo trde moči EU – ki tudi velja za izjemno 

pomembno (glej primer dogodka) – se prispevajoči 

zavzemajo za ustanovitev skupne evropske vojske (glej 

primer zamisli). Predlagajo tudi ustanovitev bolj 

specializiranih sil ali institucij na ravni EU, na primer 

evropske vojaške akademije (glej primer zamisli).  

 

Odločanje 

Prispevajoči menijo, da bi morala EU na mednarodnem 

političnem prizorišču nujno nastopati kot stabilen in enoten 

subjekt, da bi ohranila in še okrepila svojo vlogo. V več 

prispevkih je obravnavana potreba po skupni zunanji 

politiki. V eni od zamisli, ki je v okviru te teme požela 

največ odobravanja, je poudarjena potreba po skupni 

zunanji in varnostni politiki, da se zagotovi varnost 

Evropejcev in Evropejk ter hkrati spodbujajo 

demokracija, človekove pravice, pravna država in 

varstvo okolja v sosedstvu in na svetovni ravni (glej 

zamisel).   

Drugi vsebinski sklop se nanaša na poziv k tesnejšemu 

sodelovanju med državami članicami. Prispevajoči 

poudarjajo, da si države članice zaradi ohranitve 

verodostojnosti na mednarodni ravni ne bi smele 

konkurirati. Zato predlagajo, da veleposlaništva držav 

članic EU nadomesti enotno veleposlaništvo EU, ki bi 

zastopalo in združevalo vse države članice EU. To bi lahko 

tudi pomenilo, da bi imela EU v vseh mednarodnih 

institucijah, kot je NATO, enotno članstvo (glej primer 

zamisli). Po drugi zamisli naj bi se za vse evropske 

državljane oblikoval skupni potni list EU (glej primer 

zamisli). 

Ideja mnogih prispevkov v vsebinskem sklopu o odločanju 

je, da je treba ponovno razmisliti o pravilu o soglasju. Glede 

na stališče, izraženo v mnogih zamislih, lahko v sedanji 

ureditvi, utemeljeni na pravilu o soglasju, posamezne 

države članice blokirajo skupno zunanjo politiko (glej 

primer zamisli in dogodka). To velja za problematično, saj 

EU – kot je bilo poudarjeno že v prejšnjem vsebinskem 

sklopu – zaradi tega nima verodostojne, stabilne in vplivne 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=sl
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vloge v svetu. Zato bi si morala EU v skladu z navedenimi 

zamislimi prizadevati za sistem glasovanja z „absolutno“ 

večino. V eni od zamisli, ki so v tem vsebinskem sklopu 

požele največ odobravanja, je podroben opis sistema 

glasovanja z absolutno večino za države članice ob 

podpori navadne večine poslancev Evropskega 

parlamenta, da bi lahko imela EU sprejemala tudi 

izvršilne ukrepe ter oblikovala resnično in 

verodostojno zunanjo politiko (glej zamisel). Podobno 

kot pri razpravah na temo Evropska demokracija se kot 

alternativa sedanjemu pravilu o soglasju navaja tudi 

možnost kvalificirane večine (glej primer zamisli). 

V zadnjem vsebinskem podsklopu se obravnavajo 

pristojnosti Evropskega parlamenta. Prispevajoči menijo, 

da ima Evropski parlament kljub temu, da že od začetka 

podpira koncept skupne zunanje in varnostne politike 

(SZVP) in si prizadeva razširiti njeno področje uporabe, še 

vedno zgolj obrobno vlogo pri oblikovanju zunanje politike 

EU. Zato je po mnenju prispevajočih bistveno, da se 

Evropskemu parlamentu dodeli več pristojnosti na 

področju zunanje politike (glej primer zamisli). 

 

Širitev  

Skupina prispevkov se nanaša na potrebo po širitvi in 

integraciji vzhodnih sosednjih držav kot načina za 

zaščito demokracije v teh državah (glej primer zamisli), 

pa tudi za zagotovitev gospodarske stabilnosti v EU 

(glej primer zamisli). Enako sporočilo vsebuje tudi ena 

od zamisli, ki so v okviru te teme požele največ 

odobravanja, saj poziva k nadaljnji širitvi EU na države 

Zahodnega Balkana zaradi zagotavljanja miru in 

stabilnosti v regiji (glej zamisel). S tem je povezan tudi 

poziv, naj vse države priznajo neodvisnost Kosova (glej 

primer zamisli). 

 

Sosedska politika in 

odnosi z drugimi 

Med temi zamislimi se en vsebinski podsklop nanaša na 

diplomatsko predstavništvo EU, prispevajoči pa na splošno 

pozivajo institucije EU, naj bolje zastopajo in ščitijo svoje 

interese v svetu (glej primer zamisli).  

Pri večini zamisli obstaja težnja k enotnejši in bolj povezani 

EU, da bi se okrepila vloga EU kot svetovne sile, ki se 

zavzema za zakone in pravico, ki bi bila odprta za 

sodelovanje z različnimi multilateralnimi institucijami na 

svetovni in regionalni ravni (glej primer zamisli in zamisli), 

medtem ko bi se morala EU po mnenju drugih skladno s 

svojim prvotnim namenom osredotočati na vlogo 

gospodarskega akterja. V tem smislu menijo, da EU ne bi 

smela prevzemati vloge geopolitičnega akterja in da bi 

morala njena osnovna naloga še naprej zagotavljanje 

skupnega gospodarskega trga. Po mnenju udeležencev EU 

ne more imeti politične vloge globalnega akterja, saj ni 

suverena država (glej primer zamisli).  

Prispevki v tem vsebinskem sklopu se nanašajo zlasti na 

politične odnose EU z Rusijo in Kitajsko (glej primer 

dogodka). Prispevajoči se zavzemajo za temeljit premislek 

o zunanjepolitičnem pristopu EU ter ponovno preučitev in 

pospešitev njegove reforme, pri čemer naj bi bil pristop – v 

skladu z razpravami v prejšnjih vsebinskih sklopih – 

odločnejši. Na platformi se v zvezi s Kitajsko razpravlja 

o vprašanju, ali bi morala EU – glede na zelo različne 

sisteme vrednot – poleg oblikovanja enotnejšega in 

odločnejšega stališča pri diplomatskih odnosih 

oblikovati tudi strategijo Evropske unije za naložbe v 

tujini, s katero bi se zoperstavila vplivu, ki ga ima 

Kitajska na svetovni ravni in zlasti v državah v razvoju 

(glej zamisel).  

Glede odnosov EU z afriškimi in latinskoameriškimi 

državami so prispevajoči menili, da bi bilo potrebno 

okrepljeno partnerstvo in da je treba preoblikovati 

trgovinske odnose (glej primer dogodka). Večina 

prispevajočih je pozvala k tesnejšemu partnerstvu 

med EU in Afriško unijo, da bi se okrepil regionalni 

multilateralizem (glej primer zamisli). Drugi državljani 

so pozvali k tesnejšim dvostranskim partnerstvom 

med posameznimi državami članicami in afriškimi 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194&locale=sl
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državami, da bi se obravnavale migracije in druge 

varnostne grožnje Evropski uniji. Vendar bo to lahko 

delovalo le, če pri odnosih ne bo šlo več za ohranjanje 

gospodarske in politične dediščine nekdanjih kolonialnih 

sistemov (glej zamisel). Enako velja za odnose z Latinsko 

Ameriko (glej primer zamisli). 

 

 

 

 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Avgusta 2021 je razprave o vlogi EU v svetu zaznamovala 

zlasti afganistanska kriza. Prispevajoči so izpostavili 

pomembnost geopolitičnih sprememb, ki jih je izzval 

čedalje večji umik ZDA iz zunanjih zadev in konfliktov. 

Mnogi prispevajoči vidijo vrnitev talibanov na oblast kot 

neuspeh Zahoda in kot znak, da je čas, da EU prevzame 

svojo lastno vlogo v zunanjepolitičnih zadevah, ki bo 

neodvisna od strateškega zavezništva z ZDA (glej primer 

zamisli). Ta stalni poziv k enotnemu pristopu v 

zunanji politiki je tema več dogodkov (glej primer 

dogodka).  

Za nekatere sodelujoče to pomeni tudi večje sodelovanje 

in usklajevanje med državami članicami EU na področju 

zunanje politike (glej primer zamisli), vštevši 

vzpostavitev vojske EU (glej zamisel). Obe temi sta bili 

opredeljeni že prej v okviru splošnih ciljev zunanje 

politike EU. 

Udeleženci dogodka, na katerem so razpravljali o 

odnosih Nemčije in baltskih držav, so med drugim 

pozvali k podpori EU opoziciji v Belorusiji (glej 

dogodek). 

V zadnjem mesecu so bili organizirani različni 

dogodki, na katerih so razpravljali o vprašanjih v 

zvezi s širitvijo EU in Zahodnim Balkanom (glej 

primer dogodka).  

Med zamislimi, ki so bile predočene v zadnjem 

mesecu, je bila tudi vzpostavitev evropske spletne 

pretočne storitve, ki bi promovirala evropsko 

kulturno vsebino (glej zamisel) ter bi bila namenjena 

popularizaciji evropske produkcije drugod po svetu. 

To zamisel je podprlo kar nekaj uporabnikov platforme. 

Na platformi je bila predlagana sistematična uporaba 

evropske zastave in evropske himne v 

mednarodnem okviru (glej primer zamisli). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553&locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461?locale=sl
ttps://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/64186?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839?locale=sl
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Slika17 – Miselni vzorec za temo „EU v svetu“ 
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Na temo „Vrednote in pravice, pravna država, varnost“ je 

od vzpostavitve digitalne platforme skupaj nastalo 1635 

prispevkov (620 zamisli, 1101 komentarjev in 169 

dogodkov). Znaten delež interakcij na to temo se nanaša na 

pojav, opisan kot „nevarnost vzpona neliberalnih 

demokracij“ v EU, ki ne spoštujejo vrednot EU in se 

razvijajo v smeri avtokratskih režimov. To je razumljeno 

kot grožnja. Prispevajoči pozivajo k ukrepanju, da bi se 

zagotovilo spoštovanje pravne države. Prispevke je mogoče 

razvrstiti v naslednje vsebinske sklope:  

 

 

 Vrednote 

 Pravice in svoboščine 

 Zaščita pravne države in človekovih pravic 

 Varnost  

 Lobiranje in korupcija 

  

6. Vrednote in pravice, 

pravna država, varnost 
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Vrednote 

 

V eni od skupin zamisli na platformi je tekla razprava o tem, 

kaj pomeni biti Evropejec/Evropejka in katere so tiste 

vrednote, ki bi jih morala EU poosebljati in promovirati 

(glej na primer zamisel). Konkretno, več državljanov in med 

drugim navaja človekovo dostojanstvo, svobodo, enakost, 

demokracijo, pravno državo, človekove pravice, 

pluralizem, pravico, solidarnost in enakost spolov kot tista 

načela, ki tvorijo sistem vrednot Evropske unije in bi morala 

biti vodilo njenih politik.  

Ena glavnih struj razprav je zahteva po večji enakosti spolov 

(glej primer zamisli). Med predlogi so povečanje števila 

žensk med političnimi in gospodarskimi nosilci odločanja 

(glej primer zamisli) ter spodbujanje dobre prakse. Med 

konkretnimi predlogi je tudi poziv k odpravi diskriminacije 

na podlagi spola pri prostem gibanju znotraj EU, pri čemer 

je naveden polotok Atos, območje v Grčiji, ki je na 

Unescovem seznamu svetovne dediščine in na katerega je v 

skladu s pravoslavnimi normami vstop ženskam 

prepovedan (glej zamisel).  

V drugi struji razprav je izpostavljena vloga krščanskih 

vrednot in potreba po njihovi zaščiti (glej zamisel). V skladu 

s tem naj bi po eni od zamisli EU zavzela odločno stališče 

glede genocida nad Armenci in drugimi krščanskimi 

manjšinami (glej zamisel).  

Nekateri prispevajoči so razpravljali tudi o potrebi po 

evropski ustavi, v kateri bi bil jasno opredeljen sklop 

temeljnih evropskih vrednot, ki jih je treba spoštovati v EU 

(glej primer zamisli). 

 

Pravice in svoboščine 

V zvezi s pravicami in svoboščinami se v mnogih 

prispevkih izpostavljajo vprašanja, povezana z varstvom 

zasebnosti. Med zamislimi, ki so požele največ 

odobravanja, je poziv k prepovedi sistemov družbenega 

točkovanja državljanov, ki delujejo na podlagi 

prepoznavanja obrazov (glej zamisel). Poleg tega 

obstajajo tudi pozivi k omejitvam uporabe biometričnih 

podatkov za nadzor (glej zamisel) ter na splošno 

zbiranja in izmenjave osebnih podatkov (glej primer 

zamisli). Po mnenju nekaterih državljanov bi morala biti 

možnost gotovinskega plačila priznana za 

demokratično pravico (glej primer zamisli). 

Izpostavljena je bila tudi potreba po boljši zakonodaji in 

orodjih za obravnavo vprašanj zasebnosti, kar zadeva 

internet in družbene medije, pa tudi vse nove tehnologije 

(glej zamisel). 

V drugi skupini prispevkov je poudarjeno, da je treba 

odpraviti ukrepe proti covidu-19, ko bodo posledice 

pandemije to omogočile, da bi se zagotovila ponovna 

normalizacija in ponovno vzpostavile državljanske 

svoboščine. To vključuje poziv k preprečevanju 

diskriminacije državljanov, ki so se odločili, da se ne 

bodo cepili ali opravljali rednih testov za dostop do 

osnovnih storitev (glej primer zamisli). Vprašanja v zvezi 

s cepljenjem so podrobneje obravnavana v okviru teme 

„Zdravje“. 

V spet drugi razpravi se opozarja na človekove pravice in 

svoboščine kot na temelj zahodnega sistema vrednot. V 

skladu s tem mnogi pozivajo k zaščiti oseb LGBTI in 

priznanju istospolnih porok v vseh državah članicah 

EU (glej primer zamisli).  

Nekateri pozivajo k priznanju pravice do 

samozdravljenja s konopljo (glej primer zamisli), širše 

pa se razpravlja tudi o dekriminalizaciji in legalizaciji 

drog (glej primer zamisli). To vprašanje zasledimo tudi v 

okviru teme „Zdravje“.  

Zamisel, o kateri se je veliko razpravljalo in ki je požela 

veliko odobravanja, je poziv EU, naj postane zgled za 

varovanje pravic živali (glej zamisel). Po mnenju 

prispevajočih prihaja v kmetijski in mesnopredelovalni 

industriji še vedno do zlorab in krutega ravnanja, 

čeprav Pogodbi EU živali priznavajo kot čuteča bitja 

(glej primer zamisli).  

 

Zaščita pravne države 

in človekovih pravic   

Precej udeleženk in udeležencev je zaskrbljenih zaradi 

stanja demokracije in pravne države v svetu, zlasti v 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452?locale=sl
ttps://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110?locale=sl
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nekaterih delih EU. Državljanke in državljani so v 

prispevkih na to temo pozvali k odločnejšemu 

branjenju vrednot EU pred državami, kot sta Rusija in 

Kitajska, pa tudi pred naraščajočim številom 

neliberalnih demokracij v EU, pri čemer se večinoma 

omenjata Madžarska in Poljska, vendar tudi druge 

države (glej primer zamisli). Udeleženke in udeležence 

tudi skrbi, da so – zlasti glede na nedavne dogodke na 

Poljskem in Madžarskem – ogrožene ženske, 

manjšine LGBTI in človekove pravice (glej primer 

zamisli).  Več prispevajočih je kritičnih do madžarske 

vlade in v zvezi s tem poziva Komisijo k odločnejšemu 

ukrepanju (glej zamisel).  

Da bi se zagotovilo spoštovanje načela pravne države, 

nekateri predlagajo, da se državam, ki ga kršijo, dodeli 

manj nepovratnih sredstev, odvzamejo glasovalne 

pravice v Svetu ali celo, da jim preneha članstvo v EU 

(glej primer take zamisli). Poziva se k uporabi režima 

pogojenosti za zaščito proračuna Unije v novem 

dolgoročnem proračunu EU (glej zamisel) in k reviziji 

postopka iz člena 7 v skladu s Pogodbama, da bi se 

olajšalo sankcioniranje vlad, ki kršijo vrednote EU (glej 

zamisel). Po predlogu enega od udeležencev bi moralo 

Sodišče Evropske unije postati nadzorni organ za 

zaščito demokracije in pravne države v EU (glej primer 

zamisli). Več prispevajočih je podprlo predlog za 

uvedbo mehanizma za pregled demokracije, pravne 

države in temeljnih pravic v EU (glej zamisel).  

Na platformi so tudi pozivi k odpravi pravila o soglasju, 

da države članice, ki ne spoštujejo pravne države, ne 

bi več mogle blokirati odločanja v EU (glej zamisel).  

Kar zadeva varstvo človekovih pravic na splošno, naj 

bi se po predlogu ene od široko odobravanih zamisli 

okrepila izvršljivost različnih instrumentov s področja 

človekovih pravic v pravnem redu EU (glej zamisel). 

 

Varnost  

Ena od zamisli na platformi, ki so požele največ 

odobravanja in h katerim je bilo zapisanih največ 

komentarjev, je predlog za ustanovitev vojske EU, da 

bi – glede na negotovost stališča ZDA – države članice 

bolje zaščitili pred sovražnimi tujimi akterji (glej 

zamisel). Vendar je imelo več udeležencev pomisleke glede 

tega predloga, pri čemer so opozarjali predvsem na politične 

posledice in odnos med obrambo EU in nacionalno 

obrambo. Ta zamisel je bila obravnavana tudi v okviru teme 

„EU v svetu“. 

Glede na prosto gibanje znotraj EU nekateri državljani 

in državljanke podpirajo ustanovitev evropske 

agencije, da bi se okrepilo sodelovanje med državami 

članicami v boju proti terorizmu in organiziranemu 

kriminalu (glej zamisel). 

Lobiranje in 

korupcija  

Tako kot pri temi „Evropska demokracija“ so nekateri 

prispevajoči izpostavili vprašanja, povezana z lobiranjem in 

korupcijo. Sem spadajo pozivi EU, naj ukrepa proti 

izogibanju davkom in korupciji v državah članicah (glej 

primer zamisli), ter predlogi za okrepitev regulacije in 

preglednosti lobiranja zaradi zasebnih interesov ter 

omejitev njihovega vpliva na politiko EU (glej zamisel). 

Drugi udeleženci so razpravljali o vprašanju odprave 

korupcije, povezane z EU in uporabo sredstev EU, ter 

o zaščiti žvižgačev (glej primer zamisli). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=sl
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=sl
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Eden od udeležencev poziva k odpravi evropske 

zakonodaje in ukinitvi ureditve EU, vključno s 

schengenskim pravnim redom (glej zamisel). 

V okviru teme varnosti se ponovno predlaga 

ustanovitev evropske vojske (glej zamisel) in skupni 

pristop v boju proti organiziranemu kriminalu, 

vključno s harmonizacijo zakonodaje (glej zamisel). 

Novejša podtema poziva k boju proti sovražnemu 

govoru in večji zaščiti žrtev sovražnega govora (glej 

primer zamisli).  

V okviru lobiranja in korupcije se EU poziva, naj 

preveri nepristranskost nacionalnih javnih uprav, da 

se preprečita favoriziranje in samovoljnost (glej 

zamisel). 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Zamisli, ki so bile v preteklem obdobju predložene 

platformi, na splošno ponavljajo zamisli iz prvega 

vmesnega poročila, pri čemer se pojavljajo tudi nekatere 

nove podteme. 

V okviru teme pravic in svoboščin je bilo v več nedavnih 

zamislih ponovno poudarjeno, da je treba okrepiti varstvo 

pravic in enakopravnosti skupnosti LGBTI. Nov sklop 

zamisli poziva k večji podpori invalidom: (i) z 

odstranitvijo ovir za invalide z izboljšanjem 

dostopnosti proizvodov in storitev (glej zamisel), (ii) z 

ustreznim varstvom njihovih človekovih pravic (glej 

zamisel) in (iii) z bojem proti diskriminaciji oseb z 

motnjami v duševnem razvoju (glej zamisel). 

Prav tako v zvezi s pravicami in svoboščinami en 

udeleženec poziva k poštenemu plačilu in pravicam 

iskalcev prve zaposlitve (glej zamisel).  

Ena od zamisli, ki se nanaša na prosto gibanje, 

obravnava potrebo po homogenem preverjanju in 

priznavanju akademskih kvalifikacij v vseh državah 

EU, da se spodbudijo inovacije in medsebojna 

povezanost (glej zamisel). 

Velik del novo predloženih prispevkov se nanaša na temo 

varstvo pravne države in človekovih pravic. 

Udeleženci še naprej poudarjajo potrebo po 

zagotavljanju zaščite vrednot EU in predlagajo 

revizijo člena 7 Pogodbe o Evropski uniji ter 

zahtevajo, naj države članice prevzamejo 

odgovornost za demokratične vrednote (glej idejo in 

idejo) in da se okrepi postopek ukrepanja v primeru 

kršenja demokratičnih načel (glej zamisel). V skladu s 

tem se ponovno poziva tudi k povezovanju sredstev 

EU s spoštovanjem pravne države v državah 

upravičenkah, vključno z možnostjo zmanjšanja ali 

ukinitve financiranja (glej zamisel).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821?locale=sl
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Slika 18 – Miselni vzorec za temo „Vrednote in pravice, pravna država, varnost“ 
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Na temo „Digitalna preobrazba“ je bilo zbranih 412 zamisli, 

849 komentarjev in 117 dogodkov, torej skupaj 1378 

prispevkov. Zamisli segajo od bolj abstraktnih predlogov o 

vsebinskih sklopih, kot sta trajnostnost in trajnost, do 

povsem oprijemljivih predlogov v zvezi z digitalnim 

izobraževanjem in e-zdravjem ter elektronskim 

glasovanjem. Prispevajoči pri tej temi poudarjajo, da za 

prihodnost potrebujemo digitalno preobrazbo na področju 

gospodarstva, sodelovanja, zdravja in na drugih področjih 

življenja. Izpostavljajo pa tudi več izzivov, povezanih z 

digitalno preobrazbo, kot so etični pomisleki, 

pomanjkljivosti splošne uredbe o varstvu podatkov in 

kibernetske grožnje. Zamisli je mogoče razvrstiti v 

naslednje vsebinske sklope: 

 Digitalno gospodarstvo 

 Digitalne inovacije 

 Digitalna suverenost in etika 

 Kibernetske grožnje 

 Elektronsko glasovanje 

 Digitalni podatki 

 Onesnaževanje, trajnostnost in trajnost 

 Tehnologija za ljudi 

 E-zdravje 

 Izobraževanje in usposabljanje 

7. Digitalna preobrazba 
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Digitalno gospodarstvo 

 

V tem vsebinskem sklopu, ki je tudi del teme 

„Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna 

mesta“, avtorji številnih zamisli pozivajo k splošnemu 

sprejetju digitalnega gospodarstva. Ena od zamisli na 

primer predvideva vzpostavitev platforme EU za blokovne 

verige (gl. zamisel). Nekateri drugi prispevajoči 

razpravljajo tudi o kriptovalutah, pri čemer eni želijo, da 

vlade uvedejo kriptovalute, saj naj bi podpirale in pomagale 

razviti digitalno in ekonomsko aktivno družbo (gl. primer 

zamisli), spet drugi pa menijo, da je treba kriptovalute 

zakonsko regulirati ali celo prepovedati (gl. primer zamisli). 

Poleg tega več zamisli podpira uvedbo digitalnega evra kot 

varnega in priročnega načina plačevanja (gl. primer 

zamisli). 

 

Digitalne inovacije  

Zamisli, objavljene na platformi v zvezi z digitalno rastjo, 

zagovarjajo predvsem večjo vlogo EU pri nadaljnjem 

razvoju orodij umetne inteligence (gl. prireditev). V eni od 

zamisli avtor poziva k boljšemu načrtovanju in regulaciji 

sedanjih možnosti uporabe umetne inteligence, da bi bila 

varnejša in dostopnejša (gl. primer zamisli). Prispevajoči 

razpravljajo o uporabi in razvoju umetne inteligence, vendar 

nekateri izpostavljajo tudi tveganje, da bi umetna 

inteligenca v prihodnosti postala zmogljivejša od človeških 

možganov (gl. primer zamisli). 

Mnogi prispevajoči menijo, da vse bolj digitalna družba 

predstavlja več izzivov. Na tem dogodku sta bila na primer 

obravnavana vse večja digitalizacija naše družbe in 

neenakost različnih skupin prebivalstva (t. i. poraženci 

digitalne dobe). Med drugimi pomanjkljivostmi vse večje 

digitalizacije se bile v razpravi navedene tudi razčlovečenje, 

robotizacija ter intenzivnejše spremljanje in nadzorovanje 

posameznikov (gl. zamisel). 

Na splošno pa prispevajoči pozivajo k dostopnim in 

cenovno sprejemljivim digitalnim storitvam in napravam 

(gl. primer zamisli). 

Digitalna suverenost in 

etika 

Zamisli o spodbujanju digitalne suverenosti, objavljene na 

platformi, se osredotočajo na strateško neodvisnost Evrope, 

kar zadeva strojno in programsko opremo ter platforme 

družbenih medijev, in na pospeševanje digitalnega razvoja 

in proizvodnje v EU, zlasti v primerjavi z drugimi akterji, 

kot sta ZDA in Kitajska (gl. primer zamisli). Ena od zamisli 

na primer vsebuje predlog za razvoj in spodbujanje lastne 

evropske proizvodnje čipov (gl. zamisel). 

Podoben sklop zamisli močno poudarja etični vidik. 

Prispevajoči namreč želijo okrepiti digitalno suverenost EU 

s pomočjo evropskih platform družbenih medijev, ki bi bile 

popolnoma skladne z evropskimi vrednotami, standardi, 

preglednostjo in etiko (gl. primer zamisli). Poleg tega ena 

od zamisli vsebuje poziv k pravični digitalizaciji na podlagi 

človekovih pravic, vštevši pravice delavcev in sindikatov, 

izboljšane delovne razmere in kolektivna pogajanja (gl. 

zamisel). 

 

Kibernetske grožnje 

V vsebinskem sklopu kibernetskih groženj se zamisli 

dotikajo internetne varnosti in zaščite (gl. primer dogodka). 

Udeleženke in udeleženci na primer poudarjajo, da bi se 

morala biti EU v primeru spletnih groženj in digitalnega 

vojskovanja zmožna braniti ; nekateri celo predlagajo 

ustanovitev evropske kibernetske vojske, s katero bi lahko 

podprli digitalizacijo v državah EU, ki pri tem zaostajajo 

(gl. primer zamisli). 

 

Elektronsko glasovanje 

V vsebinskem sklopu elektronskega glasovanja številni na 

platformi opozarjajo na njegove prednosti v sedanjih 

pandemskih razmerah (gl. primer zamisli). Ta vsebinski 

sklop, ki od začetka konference sproža številne komentarje 

pri temi „Digitalna preobrazba“, je bil obravnavan z vidika 

učinkovitosti, varnosti in inovacij, ne pa z vidika krepitve 

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
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
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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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demokracije. Vendar je v komentarjih nekaj nasprotnih 

stališč, ki opozarjajo na več pomanjkljivosti elektronskega 

glasovanja. Prispevajoči kot možen način za zagotovitev 

varnega elektronskega glasovanja v EU predlagajo uporabo 

tehnologije blokovne verige ali evropski sistem elektronske 

pošte z močnim šifriranjem. 

 

Digitalni podatki 

V vsebinskem sklopu o digitalnih podatkih prispevajoči 

hvalijo dosedanji napredek in menijo, da je EU vodilna pri 

zaščiti posameznikov v digitalnem svetu. Kljub temu so 

pozvali k nadaljnjim izboljšavam na tem področju (gl. 

primer prireditve). Predlogi se na primer osredotočajo na 

spremembo Splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi bilo 

uporabnikom laže zavrniti spletno zbiranje osebnih 

podatkov, ter na izboljšanje varnosti podatkov ne le v EU, 

ampak tudi v državah kandidatkah (gl. zamisel). 

Hkrati se poziva k razumljivejši zakonodaji, ki uporabnikov 

ne bi obremenjevala z nenehnimi zahtevki za privolitev (gl. 

primer zamisli). 

 

Onesnaževanje, 

trajnostnost in trajnost 

Prispevajoči digitalizacijo večkrat povežejo s 

podnebnimi spremembami, pri čemer na primer poudarjajo, 

da bi večja prizadevanja za digitalizacijo pripomogla tudi k 

zmanjšanju onesnaževanja. Tako se na primer poziva k 

uvedbi digitalnega potnega lista izdelkov, ki bi bil dostopen 

prek QR kode in bi zagotavljal informacije o izvoru izdelka, 

njegovi sestavi, vplivu na okolje, recikliranju in končni 

predelavi (gl. zamisel). 

Potem je tu še sklop zamisli o digitalnih odpadkih, ko se na 

primer poziva, naj se novi izdelki proizvajajo z 

recikliranimi elektronskimi odpadki (gl. zamisel). 

Poleg tega je poudarek na trajni, popravljivi ter pravično in 

etično proizvedeni digitalni opremi, kar bi lahko na primer 

spodbujali z nižjimi davki (gl. zamisel). 

Nekateri prispevajoči pa tudi opozarjajo, da uporaba 

satelitov prispeva k onesnaževanju vesolja, in pozivajo k 

reševanju tega vprašanja (gl. primer zamisli). 

Tehnologija za ljudi 

Predlogi vsebujejo vrsto konkretnih zamisli 

o tehnoloških in digitalnih orodjih za evropske 

državljane. 

Precej zamisli obravnava uvedbo digitalnega državljanstva 

in digitalno poenotenje EU (gl. zamisel), na primer z 

vzpostavitvijo okvira, ki bi državam EU omogočal 

sodelovanje pri informacijskih projektih. To zamisel so 

državljani nadalje razvili v predlogih za krovne digitalne 

portale za državljansko participacijo, identifikacijo v 

vsakdanjem življenju (gl. zamisel), evropsko družbeno 

omrežje, namenjeno izražanju javnega mnenja (gl. zamisel), 

in vseevropsko ugotavljanje istovetnosti prek digitalnih 

osebnih dokumentov (gl. zamisel).  

Poleg tega so bili tudi pozivi k večjemu varstvu potrošnikov 

na spletu (gl. primer zamisli), na primer tako, da bi se lahko 

potrošniki v prihodnosti laže premislili glede nakupa. 

Pri neki drugi zamisli se omenja, da je treba zagotoviti 

dostop do glavnih platform množičnega financiranja iz vseh 

držav članic (gl. zamisel). 

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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E-zdravje 

 

V vsebinskem sklopu e-zdravje se v številnih zamislih na 

platformi pojavljajo konkretni ukrepi za izboljšanje zdravja 

državljanov in državljank v digitalnem svetu, kot so pravice 

delavcev in delavk do odklopa (gl. zamisel), uvedba dneva 

brez družbenih medijev (gl. zamisel) in spodbujanje 

digitalnega usposabljanja mladih za promocijo zdrave in 

ozaveščene uporabe tehnologije. 

Hkrati se vrstijo pozivi k digitalnemu zdravstvenemu 

povezovanju v EU (gl. primer zamisli), na primer z 

vzpostavitvijo enotne platforme za elektronsko zdravstveno 

upravljanje, ki bi bila še posebej zanimiva za številne 

Evropejce in Evropejke, ki uporabljajo možnosti čezmejne 

mobilnosti, in z uvedbo (evropske) digitalne zdravstvene 

izkaznice (gl. primer zamisli) s podatki o cepljenju in 

zdravstvenem zavarovanju. Vendar se pojavljajo pomisleki 

glede zasebnosti in varstva podatkov. Ti vsebinski sklopi so 

obravnavani tudi v okviru teme Zdravje. 

 

Izobraževanje in 

usposabljanje 

V vsebinskem sklopu izobraževanje in usposabljanje 

številne zamisli na platformi zagovarjajo poglobljena 

vseevropska prizadevanja za ozaveščanje na vseh ravneh, v 

osnovnih šolah in tudi v nadaljevanju izobraževanja (gl. 

primer zamisli in dogodka), pri čemer poudarjajo, da sta 

razvoj in spodbujanje digitalnih veščin glavna prednostna 

naloga gospodarstva (gl. primer zamisli).  

Eden od vsebinskih podsklopov so pozivi k naložbam in 

prizadevanjem za spodbujanje digitalizacije v 

izobraževanju (gl. primer zamisli). V zvezi s tem 

prispevajoči razpravljajo o tem, da je treba spodbujati 

digitalno pismenost v vseh državah EU, na primer z 

medijsko oglaševalsko kampanjo, ki bi poskrbela za večjo 

vidnost digitalne preobrazbe (gl. zamisel).  

 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Avgusta 2021 se je pojavil nov vsebinski podsklop v 

okviru digitalne suverenosti in etike, in sicer vprašanje 

tehnološke suverenosti, o kateri so udeleženci obsežno 

razpravljali, izrecno pa so poudarili, da mora EU ukrepati 

v zvezi z monopoli spletne panoge (gl. primer zamisli), da 

bi zagotovila skladnost z vrednotami EU.  

Zaskrbljenost v zvezi s kibernetskimi grožnjami je še 

vedno aktualna tema, pri čemer je eden od sodelujočih 

predlagal, naj EU in nacionalne vlade za svoja omrežja 

uporabljajo tehnologijo blokovne verige, da bi zagotovile 

ustrezno zaščito pred kršenjem podatkov pod vodstvom ali 

vplivom tujih subjektov (gl. zamisel). 

V vsebinskem sklopu digitalnih podatkov so podsklop 

varnosti podatkov prispevajoči razširili s pozivi, naj bo EU 

odločnejša pri reguliranju spletnih platform in 

omogočanju uporabnikom, da odločajo o uporabi svojih 

podatkov (gl. primer zamisli). V zvezi s tem so udeleženci 

predlagali tudi vzpostavitev osebnega oblaka za vsakega 

državljana EU (gl. zamisel) za shranjevanje dokumentov 

in zaščito občutljivih podatkov (gl. zamisel). V duhu bolj 

neodvisnih in varnejših javnih omrežij je eden od 

udeležencev predočil zamisel, da bi morala EU preiti z 

lastniške programske opreme, kot je Microsoftova in 

Applova, na odprtokodno programsko opremo, kot je 

Linux (gl. zamisel). V zadnjem mesecu so razprave tekle 

tudi o tem, da je treba poskrbeti za varnost otrok na spletu 

in da so potrebni previdnostni ukrepi za zmanjšanje 

tveganj (gl. primer dogodka).  

Pri vsebinskem sklopu tehnologije za ljudi so sodelujoči 

podsklop digitalnega državljanstva razširili z zamislijo 

ponudnika enotne evropske prijave, ki bi zagotavljal 

dostop do javnih storitev (gl. zamisel). 

Pri sklopu digitalnega zdravja je bila razdelana zamisel 

o evropski zdravstveni identifikacijski oznaki ali 

podobnih elektronskih potrdilih (gl. primer zamisli).  

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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Slika 94 – Miselni vzorec za temo „Digitalna preobrazba“ 
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8. Evropska 

demokracija 

Do 7. septembra 2021 je bilo na digitalni platformi na temo 

„evropska demokracija“ objavljenih skupno 1129 zamisli, 

2524 komentarjev in 373 dogodkov. Sodelujoči pozivajo k 

prestrukturiranju evropskih institucij ali celo k federalizaciji 

Evropske unije. Pogosto pozivajo tudi k večji državljanski 

udeležbi in udejstvovanju. Interakcije v okviru te teme so na 

splošno konstruktivne in usmerjene v prihodnost, čeprav se 

v nekaterih kaže strah pred tem, da bi EU razpadla zaradi 

napetosti, populizma in nacionalizma. Prispevke je mogoče 

uvrstiti v zelo različne vsebinske sklope:  

 

 

 

 

 Federalizacija Evropske unije 

 Institucionalne reforme 

 Volitve v Evropski parlament 

 Zastopanost državljanov in državljank 

 Udeležba državljanov in državljank ter 

posvetovanje z njimi 

 Mediji 

 Jeziki in spodbujanje evropskega duha 

 Zaščita in krepitev demokracije  
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Federalizacija 

Evropske unije 

V številnih prispevkih na temo evropske demokracije se 

poziva k federalizaciji Evropske unije. To je tudi pogosta 

tema dogodkov, povezanih s to tematiko (gl. primer 

dogodka).  

Sodelujoči menijo, da je federalizacija najboljši način, da 

EU razvije svoj polni potencial (gl. primer zamisli), pa tudi, 

da pridobi večji ugled in vpliv na svetovnem političnem 

prizorišču in moč za reševanje aktualnih nadnacionalnih 

problemov, kot so podnebne spremembe in pandemija 

covida-19 (gl. zamisel). Po mnenju privržencev te zamisli 

naj bi federalizacija pripomogla tudi k preseganju 

evroskepticizma in nacionalizma.  

Primer tega je zamisel, ki je dobila veliko podpore in 

komentarjev, zavzema pa se za ustavodajno skupščino, ki 

naj bi oblikovala evropsko ustavo, v kateri bi bili določeni 

jedrni elementi in načela demokratične evropske federacije 

(gl. zamisel). Pogosti so tudi konkretni pozivi k skupni 

fiskalni in gospodarski politiki, enotni evropski vojski in 

federalizaciji zunanje politike, ob hkratnem preoblikovanju 

institucij EU v skladu s federalističnimi načeli.  

Drugi prispevajoči pa so do federalizacije EU skeptični in 

se zavzemajo za decentralizacijo z večjimi pristojnostmi za 

države članice (gl. primer zamisli), z več svoboščinami in 

spoštovanja identitete držav članic ter za sodelovanje na 

področjih, na katerih je to koristno (gl. primer zamisli). 

 

Institucionalne 

reforme 

Precej zamisli tudi konkretneje obravnava 

reforme evropskih institucij, ki naj bi postale 

učinkovitejše ter preglednejše in ki naj bi jih 

približali državljanom in državljankam. To 

vključuje predloge za širšo prenovo institucionalnega 

okvira (gl. primer zamisli).  

Kar zadeva Evropski parlament, sodelujoči največkrat 

pozivajo, naj se mu podelijo dejanske pristojnosti 

zakonodajne pobude (gl. primer zamisli) ter fiskalne 

pristojnosti (gl. zamisel). Razpravlja se tudi o sedežu 

Evropskega parlamenta. Sodelujoči se zavzemajo, naj se 

odločiti bodisi za Strasbourg bodisi Bruselj (gl. primer 

zamisli).  

V razpravi o Evropskem svetu in Svetu Evropske unije se 

na platformi in v okviru teme o evropski demokraciji 

pogosto pojavlja zamisel, da bi prešli na glasovanje s 

kvalificirano večino in tako odpravili veto posameznih 

držav (gl. primer zamisli). 

Razpravlja se tudi o vlogi Sveta v institucionalnem okviru 

EU (gl. primer zamisli) in o predlogih za poglobitev 

dvodomnega zakonodajnega sistema v EU (gl. primer 

zamisli).  

V zvezi z Evropsko komisijo vrsta prispevkov obravnava 

volitve predsednika Komisije ter imenovanje komisarjev, 

vključno s sistemom vodilnih kandidatov (gl. primer 

zamisli), pa tudi možnost, da bi državljani neposredno 

izvolili predsednika ali predsednico Komisije (gl. primer 

zamisli). Izpostavili so tudi vprašanje števila komisarjev (gl. 

primer zamisli). 

Omenjene so reforme Odbora regij in Evropskega 

ekonomsko-socialnega odbora, da bi na primer postala 

učinkovitejša. Med njimi so predlogi za reformo Odbora 

regij, s katero bi zaobjeli ustrezne kanale za dialog za regije, 

pa tudi za mesta in občine (gl. zamisel), oziroma bi okrepili 

njegovo vlogo (gl. zamisel).  

Pogosto se je pojavila zamisel o neposrednih volitvah 

predsednika EU, na primer če bi združili vlogo predsednika 

Evropske komisije in Evropskega sveta (gl. primer zamisli). 

Poziva se tudi k uvedbi enotne kontaktne točke, da bi EU 

omogočili enovit nastop v zunanjih odnosih (gl. primer 

zamisli). 

 

 

Volitve v Evropski 

parlament 

Več zamisli v zvezi z institucionalnimi reformami se nanaša 

na spremembe pri volitvah v Evropski parlament, s katerimi 

bi spodbudili udejstvovanje državljanov v demokratičnih 

procesih v EU. Eden od predlogov, o katerih se največ 

razpravlja, zadeva uvedbo nadnacionalnih volilnih list po 

vsej EU, s čimer bi kandidate in kandidatke spodbudili, da 

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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se osredotočijo na evropska in ne samo na nacionalna 

vprašanja (gl. zamisel). Razpravlja se tudi o drugih zamislih 

za spodbujanje vseevropske razprave ter o tem, da bi 

poslance in poslanke Evropskega parlamenta bolj približali 

državljanom in državljankam (gl. primer zamisli). 

Nekateri od predlogov konkretneje razdelajo, kako bi lahko 

povečali volilno udeležbo na evropskih volitvah. Tako bi 

recimo lahko uvedli obvezno udeležbo na volitvah (gl. 

zamisel) in predloge za lažjo participacijo, na primer tako, 

da bi dovolili glasovanje s poštnimi glasovnicami ter 

registracijo volivcev in volivk na dan volitev, ali pa, da bi 

volilni dan postal dela prost dan (gl. zamisel). Nekateri 

prispevajoči razpravljajo tudi o digitalnem glasovanju, med 

drugim o zamisli, da bi uvedli skupino vseevropskih 

digitalnih volivcev in volivk (gl. zamisel). Vprašanje 

digitalnih volitev je obravnavano tudi v okviru teme 

„Digitalna transformacija“. 

Med prispevki so tudi predlogi za poenotenje minimalne 

starosti za pravico do glasovanja na volitvah v Evropski 

parlament (gl. primer zamisli), ki naj bi po možnosti bila 16 

let (gl. zamisel).  

 

Udeležba državljanov 

in državljank ter 

posvetovanje z njimi 

Med prispevki na platformi je več predlogov za aktivnejše 

udejstvovanje državljanov in državljank ter občutek 

lastništva in odgovornosti za odločanje v EU.  

Več zamisli in dogodkov se osredotoča na razvoj trajnejših 

mehanizmov na podlagi participativne demokracije in 

interakcije med državljani, s katerimi bi okrepili in dopolnili 

predstavniško demokracijo, tudi z opiranjem na izkušnje s 

konference o prihodnosti Evrope. Prispevajoči na primer 

predlagajo, da bi pri pripravi najpomembnejših in najtežjih 

političnih odločitev v EU bolj sistematično uporabljali 

državljanske skupščine in odbore (gl. primer zamisli). Drugi 

predlagajo spletni digitalni forum, na katerem bi državljani 

EU lahko razpravljali o zakonodaji Unije, pri čemer bi 

uporabljali podoben sistem glasovanja in komentiranja kot 

na družbenih medijih (gl. zamisel). S tem je povezana 

zamisel o platformi za državljansko lobiranje kot 

alternativnem načinu, da bi lahko navadni državljani EU ter 

manjša podjetja prispevali svoje strokovno znanje in 

stališča o zakonodaji v postopku odločanja v EU (gl. 

zamisel).  

Med prispevki je tudi na primer predlog za enotno spletno 

platformo“, na kateri bi bili na enem mestu zbrani vsi 

prispevki javnosti v institucionalno participativno strukturo 

EU, ne glede na to, ali gre za evropske državljanske pobude, 

pritožbe ali peticije (gl. zamisel). 

Nekateri prispevajoči so predlagali „državljanski 

parlament“, „skupščino, posvečeno organizacijam civilne 

družbe“ (gl. zamisel) ali „ustavodajno skupščino“ (gl. 

zamisel), ki bi svetovala Evropskemu parlamentu. 

Sodelujoči razpravljajo tudi o zamisli o vseevropskih 

referendumih kot alternativi nacionalnim referendumom o 

institucionalnih in političnih temah EU (gl. primer zamisli). 

 

Zastopanje državljanov in 

državljank 

V zvezi s tem vsebinskim sklopom je na platformi več 

pozivov, naj se posebna pozornost nameni generacijskim 

vprašanjem. Med drugim se predlaga, da bi 

imeli evropskega komisarja ali komisarko za 

starejše (gl. zamisel) in da bi mladim 

omogočili, da bi v Evropskem parlamentu 

redno predstavljali svoja stališča (gl. 

zamisel). V enem od prispevkov na to temo je predlagana 

uvedba kvote za poslance in poslanke Evropskega 

parlamenta, mlajše od 35 let (gl. zamisel). 

Med zamislimi je tudi predlog o uvedbi liste z enako 

zastopanima spoloma za volitve v Evropski parlament (gl. 

zamisel). 

Med širše podprtimi in pogosto obravnavanimi zamislimi je 

evropsko državljanstvo, ki ne bi bilo povezano z 

državljanstvom države članice EU (gl. zamisel). 

Prispevajoči so postavili tudi vprašanje, ali ne bi 

državljanom tretjih držav, ki dolgoročno prebivajo v državi 

članici, omogočili, da v državi bivališča glasujejo na 

volitvah EU (gl. zamisel). 

Druga zamisel je pozvati EU, naj si prizadeva za 

ustanovitev parlamenta OZN, da bi državljani in 

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
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državljanke lahko neposredno in neodvisno od svojih 

nacionalnih vlad izražali voljo v odločitvah na svetovni 

ravni (gl. zamisel).  

 

 

Mediji 

Več prispevkov v temi „Evropska demokracija“ se 

osredotoča na medije. O tem sklopu zamisli razpravljajo 

tudi prispevajoči na temo „Izobraževanje, kultura, mladina 

in šport“.  

Med pogostimi predlogi je vzpostavitev vseevropskih 

medijskih hiš ali mrež (gl. primer zamisli) ali ustanovitev 

enotne javne radiotelevizije EU (gl. primer zamisli). Glavni 

namen tega predloga je poglobiti poznavanje EU med 

državljani, na primer z neposrednim prenosom razprav in 

dogodkov, ter z dokumentarnimi filmi o državah EU 

spodbujati skupnega duha EU, v katerem bi se poklonili 

evropskim vrednotam in različnim evropskim kulturam. 

Nekateri prispevajoči prav tako pozivajo k televizijskemu 

in radijskemu kanalu EU, ki bi širil njene vrednote onstran 

njenih meja (gl. primer zamisli). 

Drugi predlagajo usposabljanje novinarjev in novinark za 

poročanje o EU ali uvedbo obveznosti za javne 

radiotelevizije, da določen odstotek svojega oddajnega časa 

namenijo vprašanjem EU.  

Jeziki in spodbujanje 

evropskega duha 

Naslednja skupina zamisli na platformi zadeva vprašanja, 

povezana z jeziki ter skupnim evropskim duhom in 

identiteto. Ta vprašanja se pogosto pojavljajo tudi v okviru 

teme „Izobraževanje, kultura, mladina in šport“.  

Številni sodelujejo v razpravi o zamisli, da bi izbrali skupni 

jezik, ki bi omogočal boljše komuniciranje in razumevanje 

med državljani po vsej EU (gl. primer zamisli). Eden od 

predlogov je, da bi ta povezovalni jezik bil esperanto (gl. 

primer zamisli). Pri obeh predlogih se v sekciji s komentarji 

pojavljajo zelo odločna stališča za in proti. Nekateri se 

zavzemajo tudi za doslednejše spoštovanje načela 

večjezičnosti (gl. primer zamisli). 

Pojavljajo se zamisli o ustanovitvi športne ekipe EU (gl. 

primer zamisli), 9. maju kot prazniku v vseh državah 

članicah (gl. zamisel) ali oblikovanju potnega lista EU (gl. 

zamisel), s čimer naj bi okrepili evropskega duha. 

 

Zaščita in krepitev 

demokracije 

Več zamisli v okviru tega vsebinskega sklopa 

zadeva zaščito demokracije v EU, s pozivi k odločnemu 

ukrepanju zoper vlade, ki kršijo demokratična načela, pri 

čemer se omenjata zlasti Madžarska in Poljska (gl. primer 

zamisli). To vprašanje je podrobneje obravnavano pod temo 

„Vrednote in pravice, pravna država, varnost“. 

Prispevajoči se hkrati zavedajo nevarnosti dezinformacij in 

lažnih novic za demokracije. Pozivajo, naj se intenzivneje 

pristopi k preprečevanju širjenja zavajajočih informacij, in 

med drugim predlagajo oblikovanje mobilne aplikacije za 

preverjanje dejstev (gl. zamisel) ali ustanovitev 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
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neodvisnega inštituta EU za preverjanje dejstev v medijih 

(gl. zamisel). 

Več zamisli in komentarjev zagovarja, da bi bilo treba 

regulirati lobiranje, in poziva k oblikovanju kodeksa 

ravnanja za politike ali ustanovitvi neodvisnega evropskega 

organa, ki bi se lahko boril proti korupciji in neželenemu 

vplivu lobijev (gl. primer zamisli). V zvezi s tem se poziva 

k splošnim ukrepom, ki bi jih bilo treba sprejeti v boju proti 

korupciji, na primer pri dodeljevanju lokalnih javnih 

naročil. 

  

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–7. 9. 2021) 

Avgusta 2021 ni bilo vloženih veliko novih zamisli v 

okviru teme evropske demokracije, so pa novi prispevki 

razširili nekatere vsebinske sklope in podsklope, 

predstavljene v prejšnjih mesecih.  

Tako je pri sklopu federalizacije EU eden od udeležencev 

predlagal ustanovitev evropskega ustavnega sodišča (gl. 

zamisel).  

Zadevajoč volitve v Evropski parlament, je neki drug 

udeleženec velik pristaš zamisli o nadnacionalnih volilnih 

listah in predlaga ustanovitev nove volilne enote za 

Evropejce, ki živijo v drugi državi članici (gl. zamisel). To 

bi jim omogočilo izvolitev poslancev Evropskega 

parlamenta, ki bi se bili zmožni osredotočiti na čezmejna 

vprašanja. Ena od novih zamisli je tudi ideja, da bi 

poslance Evropskega parlamenta imenovali nacionalni 

zakonodajni organi, namesto da bi bili neposredno 

izvoljeni (gl. zamisel). 

Pod sklopom „Zaščita in krepitev demokracije“ je 

razdelan boj proti korupciji. Nekateri pozivajo k večji 

preglednosti nad vsemi prejemniki sredstev EU, pri čemer 

bi enotna zbirka podatkov združevala sedanje mnogotere 

sisteme poročanja EU (gl. zamisel). Eden od udeležencev 

je predlagal, da se evropskim politikom in javnim 

uslužbencem, ki službujejo na pomembnih položajih, kot 

so poslanci Evropskega parlamenta ali komisarji, prepove 

lastništvo delnic (gl. zamisel). To odraža pretekle predloge 

na platformi, povezane z vprašanjem etike v politiki. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Slika 15 – Miselni vzorec za temo „Evropska demokracija“ 
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Od vzpostavitve platforme je bilo na temo migracij skupaj 

zbranih 1280 prispevkov, med drugim 335 zamisli, 911 

komentarjev in 34 dogodkov. Prispevki v okviru te teme 

razkrivajo tri splošne trende. V eni skupini interakcij se 

zavzemajo za več ukrepov za nadzor in zmanjšanje 

migracij, v drugih prispevkih pa se poziva k večji 

solidarnosti in boljšim integracijskim postopkom. Skupina 

sodelujočih, katerih stališča so nekje vmes, želi spodbujati 

mednarodno mobilnost, vendar le med gospodarsko 

razvitimi demokracijami. V skladu s tem smo prispevke 

razdelili na naslednje vsebinske sklope: 

 Nezakonite migracije iz tretjih držav kot grožnja  

 Humanistični odnos do migracij 

 Zakonite migracije 

 Odpravljanje glavnih vzrokov za migracije 

 Nadzor na mejah 

 Integracija  

 Pomoč in podpora pri pridobivanju državljanstva 

EU 

 

Nezakonite migracije 

iz tretjih držav kot 

grožnja  

Avtorji in avtorice komentarjev so odkriti v svojih zamislih 

in prispevkih na temo migracij. Eden od vsebinskih sklopov 

zadeva občutek, da migracije iz tretjih držav ogrožajo 

civilizacijo, identiteto, vrednote in kulturo EU (gl. primer 

zamisli). V prispevkih so izražena mnenja in stališča, da 

migracije iz tretjih držav prispevajo k terorizmu ter 

ustvarjanju getov in „nevarnih“ območij (no-go zones) v EU 

(gl. zamisel). Ti avtorji in avtorice prispevkov pozivajo k 

9.  Migracije 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
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omejitvi migracij iz tretjih držav, ostrejši 

politiki vračanja in strategijam za oteževanje 

mobilnosti migrantov in migrantk, kot je 

strožji nadzor na mejah (gl. primer zamisli). 

 

Humanistični odnos do 

migracij 

Prispevajoči z nasprotnim stališčem se zavzemajo za 

reševanje vprašanja nezakonitih migracij in politike 

priseljevanja v EU z lažjimi in dostopnejšimi azilnimi 

postopki v državah izvora, zakonitimi in varnimi 

migracijskimi potmi ter zatiranjem trgovine z ljudmi, da bi 

preprečili umiranje beguncev na mejah EU (gl. primer 

zamisli). Nekateri prispevajoči pa se zavzemajo za pravni 

okvir, s katerim bi ustavili deportacije integriranih oseb in 

družin v nevarne izvorne države (gl. zamisel). 

 

 

Zakonite migracije 

V okviru tega vsebinskega sklopa tisti, ki se zavzemajo za 

strožje migracijske politike, pozivajo k skupni politiki EU v 

smislu selektivne migracije s kvotami, strožjimi izbirnimi 

postopki in strožjimi postopki sprejema (gl. primer zamisli). 

Nekateri menijo, da za učinkovito upravljanje migracijskih 

tokov potrebujemo točkovni evropski sistem priseljevanja 

(gl. zamisel). 

V prispevkih, ki so bolj naklonjeni migracijam, se poziva k 

enotnemu in učinkovitejšemu pristopu, ki pa bi bil bolj 

usklajen s človekovimi pravicami in evropskimi 

(socialnimi) vrednotami. V prispevkih se na 

primer konkretno obravnava enoten in 

učinkovit azilni postopek EU (gl. zamisel), 

opozarja pa se tudi na potrebo po reformi 

dublinske konvencije, da bi preprečili neenakomerno 

porazdelitev prosilcev za azil ter migrantov (gl. primer 

zamisli). Državljani in državljanke se zavzemajo tudi za 

politiko EU na področju migracij delovne sile ali strategije 

EU za zaposlovanje študentov ter kvalificiranih delavcev iz 

tretjih držav. Eden od njih poudarja, da je treba povečati 

pristojnosti EU na področju migracij, da bo lahko 

zagotovila upravljanje migracij v skladu z svojimi načeli in 

vrednotami (gl. zamisel). 

Skupina prispevajočih je predstavila zamisel o spodbujanju 

selektivnega priseljevanja. Zanje običajno velja, da 

priseljevanje zaradi gospodarskih prednosti, ki jih prinaša, 

vidijo v pozitivni luči. Predlagajo, da bi se ciljno usmerili 

na posamezne države, da bi privabili njihove najbolj 

nadarjene ljudi (gl. zamisel), ali sprostili merila za 

mobilnost med gospodarsko naprednimi demokracijami na 

Zahodu in v Aziji, zlasti v okviru prostotrgovinskih 

sporazumov (gl. zamisel). 

Nekateri prispevki obravnavajo tudi vprašanja neenakosti, 

ki vplivajo na sedanji postopek iskanja azila. Opozarjajo na 

primer, da je med prosilci za azil bistveno večji delež 

moških kot pa žensk in družin (gl. zamisel). Drugi poročajo 

o težavah prosilcev za azil iz skupnosti LGBTI ter pozivajo 

k večji zaščiti te skupine in boljši podpori pri prevajanju (gl. 

zamisel). 

 

Odpravljanje temeljnih 
vzrokov za migracije 

Prispevajoči, ki razmišljajo o prihodnosti Evrope, 

poudarjajo, da je treba za reševanje migracijskih vprašanj, s 

katerimi se sooča EU, odpraviti izvorne vzroke migracij.  

Predlogi v zvezi s tem segajo od vzpostavitve enakopravnih 

trgovinskih odnosov, vlaganje v več načrtov razvojne 

pomoči in akademsko usposabljanje ter poklicni razvoj 

ljudi, ki živijo v tretjih državah (gl. zamisel).  

V posebni skupini prispevkov se opozarja na odgovornost 

EU glede na njeno vlogo pri destabilizaciji regij, na primer 

z evropskim vojaškim posredovanjem ali destabilizacijskim 

subvencioniranjem izvoza kmetijskih proizvodov v države 

v razvoju (gl. zamisel).  

Nadzor na mejah 

 

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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Tudi pri tem vsebinskem sklopu si stališča o migracijah 

nasprotujejo.  

Na splošno se v zvezi z nadzorom na mejah podpirajo bolj 

organizirana in usklajena prizadevanja, pri čemer se poziva 

k celovitejšemu nadzoru na mejah, tudi s pooblastili za 

zavračanje (gl. primer zamisli), večji podpori za Frontex in 

boljši opredelitvi vloge te agencije (gl. zamisel), ter k 

pravno zavezujočemu pristopu k prizadevanjem za iskanje 

in reševanje v Sredozemlju (gl. zamisel).  

Drugi prispevki pozivajo k večji solidarnosti in spoštovanju 

človekovih pravic. Med obravnavanimi zamislimi so na 

primer centralizirani porazdelitveni sistem EU, ki bi temeljil 

na solidarnosti, financiranje za izboljšanje sprejemne 

infrastrukture na mejah (nastanitev in hrana) ali 

nadnacionalna agencija za upravljanje evropskih begunskih 

taborišč, ki bi jo skupaj upravljale različne države in bi se 

financirala iz sredstev EU (gl. primer zamisli).  

 

Integracija  

Naslednji vsebinski sklop na temo migracij zadeva 

integracijo; zamisli vključujejo pozive k nadzorovanemu 

spremljanju migrantov, da bi jim zagotovili popolno 

integracijo v izbrani državi članici EU. Avtor ene od zamisli 

vidi velik potencial v priznavanju, da so glavni nosilci 

sprememb prav migranti in posamezniki iz skupnosti, ki jih 

sprejmejo, ter v nadaljnjem spodbujanju te vloge (gl. 

zamisel). Ključnega pomena za integracijo je izobraževanje, 

pri čemer imajo osrednjo vlogo jezik in evropske vrednote. 

V zvezi s tem prispevajoči menijo, da so potrebni ustrezno 

financirani programi, s katerimi bi podprli vključevanje 

migrantskih šoloobveznih otrok v javni izobraževalni 

sistem (gl. zamisel). 

Prispevajoči menijo, da je geografska porazdelitev 

migrantov in migrantk ključna za integracijo (gl. primer 

zamisli) in preprečitev getoizacije (gl. zamisel). Pozivajo k 

informacijskim kampanjam in programom za ozaveščanje 

državljanov EU za boj proti rasizmu, tako da bi postali 

resnično vključujoča družba. V zvezi z mnenji o rasizmu in 

izključenosti s trga dela se poziva k enaki in pravični 

obravnavi državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v 

EU (gl. zamisel).  

 

Pomoč in podpora pri 

pridobivanju državljanstva 

EU 

Nekateri obžalujejo, da osebe s stalnim prebivališčem 

nimajo pravic. Ugotavljajo, da Unija osebam s stalnim 

prebivališčem, ki že dolgo živijo v EU, ne priznava volilne 

pravice ali drugih prednosti, zaradi katerih bi jim postala 

privlačnejša možnost, da zaprosijo za 

državljanstvo EU (gl. zamisel). 

Nekateri prispevajoči menijo, da je to 

vprašanje še posebno pereče za državljane 

Združenega kraljestva, ki so v EU prebivali že 

pred brexitom. Ena od zamisli, ki je sprožila polemične 

razprave, je, da bi za britanske državljane, ki so v EU 

prebivali že pred brexitom, uvedli hitri postopek za 

pridobitev pravic na ravni EU (gl. zamisel). 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2. 8. 2021–

7. 9. 2021) 

Na splošno je mogoče nove zamisli v preteklem obdobju 

uvrstiti v že prej opredeljene vsebinske sklope in 

podsklope, pri čemer gre pri teh zamislih za pozive k 

takojšnji ustavitvi migracij v Evropo in nezakonitih 

migracij, vključno z gradnjo ograj za zaščito kulturnih 

vrednot EU (gl. dogodek).  

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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Prispevajoči z nasprotnimi stališči se v zadnjem času 

pojavljajo pod sklopom humanističnega stališča o 

migracijah in pozivajo k bolj globalnemu pogledu in k 

prizadevanjem za odpravo temeljnih vzrokov migracij v 

državah izvora. Pozivajo k bolj celostni migracijski 

politiki EU in spremembi diskurza o migrantih, zlasti v 

luči njihovega prispevka v vlogi zdravstvenih delavcev 

med pandemijo (gl. dogodek).  

Razširitev vsebinskega podsklopa povečane pristojnosti 

EU na področju migracij v okviru teme Zakonite 

migracije zadeva vzpostavitev skupne politike 

priseljevanja z azilno politiko. Eden od sodelujočih 

predlaga, naj EU postane enotno azilno območje z 

enotnimi postopki in centraliziranim postopkom in 

organom za obravnavanje prošenj, da bi odpravili azil „a 

la carte“, ki da je posledica dublinske konvencije (gl. 

zamisel).  

V okviru vsebinskega sklopa nezakonitega priseljevanja 

se pojavlja ideja za bolj defenziven pristop k migracijam, 

pri čemer se mora EU varovati uporabe nezakonitih 

migracij kot (političnega) orožja proti EU, kar se nanaša 

na Litvo in njeno mejo z Belorusijo, kamor ji soseda 

pošilja migrante v velikih valovih (gl. zamisel). 

Nov podsklop v okviru obravnave temeljnih vzrokov 

migracij zahteva podporo za spodbujanje trajnostnega 

kmetijstva v tretjih državah, ki bo odporno na podnebne 

spremembe (gl. zamisel). Ta podsklop, v skladu s katerim 

mora EU združiti moči v boju proti podnebnim 

spremembam v državah izvora v boju proti podnebnim 

migracijam, se je pojavil nedavno (gl. primer zamisli). 

V okviru vsebinskega sklopa Integracija so sodelujoči 

podsklop rasizma na trgu dela razširili s pozivi k bolj 

sistematičnemu obravnavanju vprašanj diskriminacije in 

socialnih neenakosti, s katerimi se soočajo migranti, pri 

čemer ena od zamisli poudarja, da so za učinkovito 

oblikovanje politik potrebni podatki (iz popisov 

prebivalstva) o narodnostnem poreklu migrantov (gl. 

zamisel).  

 

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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Slika 16 – Miselni vzorec za temo „Migracije“ 
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10. Izobraževanje, 

kultura, mladi in 

šport 

Zamisli v okviru teme „Izobraževanje, kultura, mladi in 

šport“ vključujejo različne vsebinske sklope, saj je ta 

tematika zelo raznolika. V teh vsebinskih sklopih se tako 

kot drugje na platformi vedno znova pojavlja poziv k 

spodbujanju identitete EU, pri čemer se med drugim 

omenjajo izmenjave, izpostavljenost in mobilnost. Na to 

temo je bilo skupaj zbranih 1829 prispevkov, od tega 628 

zamisli, 862 komentarjev in 340 dogodkov. Zamisli je 

mogoče razvrstiti v kategorije, kot jih najdemo na 

večjezični digitalni platformi: 

 

 Spodbujanje skupne identitete EU 

 Izobraževanje za pripravo na izzive prihodnosti 

 Mobilnost znotraj EU 

 Brezposelnost mladih 

 Evropska dediščina 
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Spodbujanje skupne 

identitete EU 

Številne zamisli se nanašajo na ustanovitev več medijskih 

portalov EU (televizija, radio in družbeni mediji), da bi bili 

evropski državljani bolje vključeni v zadeve in vprašanja 

EU, končni cilj pa je uveljavljanje evropske identitete in 

temeljnih vrednot (glej primer zamisli). Več sodelujočih je 

predlagalo, naj se spodbuja širjenje evropske medijske 

produkcije, na primer z vzpostavitvijo skupnega medijskega 

trga EU (glej primer zamisli). Ena od zamisli je 

vzpostavitev posebne medijske platforme EU, prilagojene 

učenju jezikov (glej zamisel). 

Podsklop te zamisli zadeva izobraževanje. Sodelujoči 

predlagajo uvedbo obveznega predmeta o zgodovini in 

institucijah EU v vseh evropskih srednjih šolah, s čimer naj 

bi pri mladih generacijah vzbudili zanimanje in občutek 

pripadnosti EU, s tem pa pripomogli k oblikovanju 

identitete EU (glej primer zamisli). V drugih zamislih v 

zvezi z izobraževanjem za promoviranje skupne identitete 

EU se predlagajo različne oblike izmenjav ali pobratenj med 

šolami v različnih državah članicah, da bi se spodbujalo 

prijateljstvo prek meja držav članic (glej zamisel). 

Številni udeleženci menijo, da bi lahko oblikovanje 

skupnega evropskega jezika spodbudilo evropsko 

povezovanje (glej primer zamisli). V razpravi se omenjajo 

različne prednosti in pomanjkljivosti skupnega evropskega 

in drugih možnih jezikov, vključno z esperantom, latinščino 

(glej primer zamisli) ali angleščino (glej primer zamisli). 

V povezavi s spodbujanjem skupne identitete EU se v 

podsklopu šport razpravlja o organiziranju več čezmejnih, 

evropskih športnih dogodkov in možnosti oblikovanja 

evropske športne ekipe, ki bi lahko tekmovala na 

mednarodnih prireditvah (glej primer zamisli). 

Druga zamisel, ki se pogosto omenja tudi pri drugih 

prednostnih nalogah, zadeva razglasitev 9. maja za evropski 

praznik, da bi na ta način po vsej celini ozaveščali o 

nastanku evropske skupnosti (glej primer zamisli). 

Pozornost je pritegnila tudi pobuda DiscoverEU. Nekateri 

udeleženci so predlagali razširitev pobude DiscoverEU na 

vse mlade Evropejce, stare 18 let (glej primer zamisli). 

 

Izobraževanje za pripravo na 

izzive prihodnosti 

Pri številnih zamislih se omenja, da je treba 

ponovno razmisliti o izobraževanju v sedanji 

digitalizirani dobi, zlasti po tem, ko je pandemija covida-19 

spremenila pedagoške prakse v šolah in na univerzah. Po 

mnenju številnih sodelujočih je ponoven razmislek o 

izobraževanju v digitalni dobi pogoj za prihodnjo globalno 

konkurenčnost in posodobitev Evrope (glej primer zamisli). 

Ta poziv je povezan s potrebo po večji uporabi 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolah in na 

univerzah, tudi s subvencioniranjem šol za nakup strojne 

opreme (glej primer zamisli). 

Sodelujoči pogosto menijo, da je še en ključni korak k 

razvoju kritičnega mišljenja študentov v EU in krepitvi 

njihovih globalnih vrednot, zlasti v mlajšem obdobju, 

spodbujanje mehkih veščin in zlasti umetniških dejavnosti 

(glej primer zamisli). Za pomemben cilj v prihodnosti 

izobraževanja v EU veljajo vključujoče pedagoške metode 

in splošno spodbujanje raznolikosti v izobraževanju (glej 

zamisel). 

Podsklop zamisli opozarja, da moramo reformirati 

pedagoške prakse in vzgojiti odrasle, ki bodo znali biti 

aktivni državljani EU. Ta podsklop poleg izmenjav in 

informacij o učenju o EU, kot je omenjeno zgoraj, vsebuje 

tudi zamisli o tem, da je treba spodbujati dejavno družbeno 

udeleževanje učencev v šolah (glej zamisel) ali razvijanje 

medkulturnih veščin, na primer z več priložnostmi za učenje 

tujih jezikov (glej zamisel). 

Skupina sodelujočih je poudarila potrebo po ponovnem 

razmisleku o sedanjem izobraževalnem sistemu, da bi 

mlade pripravili na prihodnost. Sodelujoči pozivajo k učnim 

vsebinam o podnebnih spremembah (glej primer zamisli) in 

k mehanizmom za izboljšanje naravoslovnega, 

tehnološkega, inženirskega in matematičnega znanja 

mladih, npr. s programom osnovnih znanj in spretnosti na 

tem področju v vsej EU (glej zamisel). Poleg tega 

sodelujoči, kot je bilo omenjeno že pri temi digitalna 

preobrazba, pozivajo k usposabljanju mladih za dosego 

digitalne blaginje. 

Več zamisli obravnava usklajevanje (poklicnega) 

izobraževanja s svetom dela (glej primer zamisli) in 

spodbujanje podjetniških veščin v izobraževanju (glej 

zamisel).  

 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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Mobilnost znotraj EU 

Nekateri udeleženci predlagajo postavitev 

spletnega portala za vpis v visokošolske 

programe v EU, nad katerim bi bedela EU. Tako 

bi prihodnjim študentom omogočili, da bi se hkrati prijavili 

na različne programe v Evropski uniji (glej primer zamisli).  

Drugi vsebinski podsklop, ki ga je izpostavilo več 

sodelujočih, zadeva razširitev štipendij Erasmus na mlade, 

ki ne študirajo na univerzi, na primer na dijake, tudi v 

poklicnem izobraževanju. S tem bi tudi tisti, ki se ne 

odločijo za visokošolsko izobraževanje, dobili priložnost za 

bivanje v tujini, izmenjavo dobre prakse, učenje novih 

jezikov in spoznavanje drugih kultur ter na splošno razširili 

svoje znanje (glej primer zamisli).  

Ena od zamisli, ki je v vsebinskem sklopu izobraževanje 

požela največ odobravanja, zadeva ratifikacijo Lizbonske 

konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, ki bi 

olajšala poklicno in akademsko mobilnost v Grčiji (glej 

zamisel). 

 

Brezposelnost mladih 

Še ena od zamisli, ki so imele največ podpore v 

okviru teme Izobraževanje, kultura, mladi in šport, zadeva 

vse večji delež mladih v Evropi, ki niso zaposleni, se ne 

izobražujejo ali usposabljajo. Udeleženci poudarjajo, da so 

ti mladi ena najranljivejših skupin v današnji evropski 

družbi, in so resno zaskrbljeni, da bodo prav ti državljani 

naslednja žrtev ekonomskih posledic pandemije covida-19. 

Zato sodelujoči menijo, da mora EU nujno sprejeti 

konkretne ukrepe: ne le za preprečevanje pojava mladih, ki 

niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, temveč 

tudi za zagotovitev boljših delovnih pogojev 

v sektorjih, v katerih prevladujejo mladi 

delavci (glej primer zamisli). 

 

 

Evropska dediščina 

V tem vsebinskem sklopu sodelujoči pozivajo k zaščiti in 

poznavanju evropske kulture in dediščine, na primer z 

imenovanjem komisarja EU za kulturo (glej zamisel) in na 

splošno z več naložbami v ohranjanje skupnega kulturnega 

spomina EU. 

 

Novi prispevki v preteklem 

obdobju (2.8.2021–7.9.2021) 

Avgusta 2021 so bile na platformi dodane različne zamisli 

v zvezi mobilnostjo znotraj EU, s čimer so se okrepile že 

prej izražene zamisli v zvezi s programom Erasmus. 

Udeleženci so poudarili, da mora biti ta pobuda bolj 

vključujoča za študente iz družin z nizkimi dohodki. Ena 

od zamisli je boljše prilagoditi štipendije Erasmus 

življenjskim stroškom v posameznih državah (glej 

zamisel). Eden od udeležencev je predlagal, naj se 

dodeljevanje štipendij Erasmus zaupa namembni univerzi, 

da se bodo lahko kandidati po želji prijavili neposredno na 

želeni univerzi in ne na svoji matični (glej zamisel). 

Izpostavljen je bil pomen programov mobilnosti v 

izobraževanju in posledično želja po izboljšanju sedanje 

oblike programa. V dokaz temu so tudi različne prireditve 

na to temo, ki so povezane z obema zamislima (glej 

prireditev). 

In nazadnje, v okviru izobraževanja za pripravo na 

izzive prihodnosti so uporabniki platforme zelo podprli 

predlog evropskega načrta za izobraževanje, opisanega 

kot „evropska strategija, usmerjena v podpiranje 

neposrednih naložb v izobraževalno infrastrukturo ter 

izboljšanje dostopnosti, povezljivosti in kakovosti 

izobraževanja in vseživljenjskega učenja“ (glej zamisel).  

 

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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Slika 107 – Miselni vzorec za temo „Izobraževanje, kultura, mladi in šport“ 
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PRILOGA I: Seznam 

najpogosteje podprtih in 

komentiranih zamisli 

glede na teme 
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Najpogosteje podprte in komentirane zamisli glede na 

teme (19. 4. 2021–7. 9. 2021) 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Podnebne spremembe in okolje Zamisel: Pravični prehod 
(glejzamisel)  

Glasovi podpore: 315 

Komentarji: 10 

Zamisel: Spodbujanje jedrske 
energije tam, kjer ni mogoče 

uporabiti obnovljivih virov 

energije (prevedeno) (gl.  

zamisel) 

Glasovi podpore: 105 

Komentarji: 146 

Zamisel: Ukinitev vseh 
subvencij za fosilna goriva 
(prevedeno) (glej zamisel) 

Glasovi podpore: 264 

Komentarji: 23 

Zamisel: Izboljšanje varstva 
narave, okolja, biotske 
raznovrstnosti in ljudi pri 
razvoju industrijskih vetrnih 
elektrarn v Evropi (glej zamisel) 

Glasovi podpore: 33 

Komentarji: 76 

Zamisel: Euro Trainscanner 

(prevedeno) (glejzamisel) 

Glasovi podpore: 157 

Komentarji: 36 

Zamisel: Zmanjšanje 
onesnaževanja okolja z 
ustrezno imigracijsko politiko 
(glej zamisel) 

Glasovi podpore: 7 

Komentarji: 64 

Zamisel: Povečanje dostopnosti 
in priporočljivosti evropskega 
železniškega omrežja kot 
nadomestila za prometne 
povezave znotraj EU (glej 
zamisel) 

Glasovi podpore: 156 

Komentarji: 28 

Zamisel: Postaviti jedrsko 
energijo v središče zelene 
preobrazbe (glej zamisel) 

Glasovi podpore: 24 

Komentarji: 57 

 

Zamisel: Pogozdovanje Evrope 

(glejzamisel) 

Glasovi podpore: 138 

Komentarji: 25 

Zamisel: Spodbujanje ljudi, naj 
uživajo manj mesa (glej zamisel) 

Glasovi podpore: 44 

Komentarji: 51 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=sl
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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 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Zdravje Zamisel: Znanstveno intenzivne 

tehnologije za dolgo in zdravo 

življenje razvoj in dostopnost 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 429 

Komentarji: 76 

Zamisel: Odprava poletnega časa: 

odločitev za astronomsko 
točen čas in neobvezno 
pooblastilo za premik 
delovnega časa za eno uro (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 34 

Komentarji: 127 

Zamisel: Enak dostop do 
cenovno ugodnih in 
visokokakovostnih javnih 
storitev, vključno z 
zdravstvenimi (glej zamisel)  
Glasovi podpore: 300 

Komentarji: 9 

Zamisel: Znanstveno intenzivne 

tehnologije za dolgo in zdravo 

življenje razvoj in dostopnost 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 429 

Komentarji: 76 

Zamisel: Raziskave o 
mialgičnem encefalomielitisu 
(ME/CFS) (glej zamisel) 

 Glasovi podpore: 215 

Komentarji: 5 

Zamisel: Osredotočanje na 
raziskave za preprečevanje 
staranja in dolgoživost (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 139 

Komentarji: 31 

Zamisel: Osredotočanje na 
raziskave za preprečevanje 
staranja in dolgoživost (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 139 

Komentarji: 31 

Zamisel: Recimo NE digitalnim 
(zelenim) cepilnim potnim 
listom, certifikatom in 
morebitnim vsajenim čipom, saj 
bi ustvarili dva razreda 
državljanov glede na 
(ne)cepljenost (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 10 

Komentarji: 25 

Zamisel: Sprememba temeljnih 
pogodb EU, da bi okrepili 
pristojnosti Unije na področju 
zdravja (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 81 

Komentarji: 4 

Zamisel: Nadomestiti 
premikanje ure z novimi 
časovnimi pasovi v Evropi 
(prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 17 

Komentarji: 13 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Močnejše gospodarstvo, socialna 

pravičnost in delovna mesta 

Zamisel: Evropski steber 
socialnih pravic za socialno 
tržno gospodarstvo (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 317 

Komentarji: 21 

Zamisel: Univerzalni temeljni 
dohodek (prevedeno) (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 72 

Komentarji: 80 

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
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Zamisel: Nov gospodarski 
model in nov način upravljanja 
EU (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 311 

Komentarji: 21 

Zamisel: Univerzalni temeljni 
dohodek v vsej EU, ki bi 
vsakomur zagotavljal 
sprejemljiv gmotni položaj in 
možnost družbenega 
udejstvovanja (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 218 

Komentarji: 62 

Zamisel: Obnovljena socialna 
pogodba za Evropo za pravično 
okrevanje (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 299 

Komentarji: 20 

Zamisel: Začeti boj proti 
davčnim oazam v EU in zunaj 
nje (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 229 

Komentarji: 49 

Zamisel: Začeti boj proti 
davčnim oazam v EU in zunaj 
nje (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 229 

Komentarji: 49 

Zamisel: Milijon novih evropskih 
zagonskih podjetij do leta 2030 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 210 

Komentarji: 47 

 

Zamisel: Univerzalni temeljni 
dohodek v vsej EU, ki bi 
vsakomur zagotavljal 
sprejemljiv gmotni položaj in 
možnost družbenega 
udejstvovanja (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 218 

Komentarji: 62 

Zamisel: Predlog za angleška 
mesta v Evropi (glej zamisel)   

Glasovi podpore: 2 

Komentarji: 34 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

EU v svetu Zamisel: Ustanovitev evropske 
vojske (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 396 

Komentarji: 200 

Zamisel: Ustanovitev evropske 
vojske (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 396 

Komentarji: 200 

Zamisel: ETUC poziva k reformi 
trgovinske in naložbene politike 
EU ter k ponovnemu zagonu 
svetovnega multilateralizma 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 312 

Komentarji: 8 

Zamisel: Združevanje Evrope: 

nadaljevanje širitve EU (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 167 

Komentarji: 44 

Zamisel: Zunanja politika na 
ravni EU na podlagi absolutne 
večine, ne soglasja (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 224 

Zamisel: Zunanja politika na 
ravni EU na podlagi absolutne 
večine, ne soglasja (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 224 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
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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Komentarji: 39 Komentarji: 39 

Zamisel: Enotno delovanje: EU kot 
globalna akterka (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 213 

Komentarji: 16 

Zamisel: Integracija oboroženih 
sil držav članic na evropski 
ravni (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 15 

Komentarji: 33 

Zamisel: Strateška avtonomija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 191 

Komentarji: 27 

Zamisel: Strateška avtonomija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 191 

Komentarji: 27 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Vrednote in pravice, pravna 

država, varnost 

Zamisel: Enakost spolov (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 309 

Komentarji: 11 

Zamisel: Ustanovitev skupne 
evropske vojske (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 55 

Komentarji: 176 

Zamisel: Večja izvršljivost 
instrumentov za človekove 
pravice (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 304 

Komentarji: 6 

Zamisel: Evropska vojska 
(prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 4 

Komentarji: 57 

Zamisel: EU bi morala zakonsko 
uveljavljati obveznost 
spoštovanja pravne države 
znotraj svojih meja (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 184 

Komentarji: 19 

Zamisel: Si vis pacem, para bellum:  

določitev ciljev EU na področju 
obrambe in odvračanja za leto 
2022 (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 3 

Komentarji: 30 

Zamisel: Zaščita naših temeljnih 

vrednot: mehanizem za 
demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 182 

Komentarji: 13 

Zamisel: „Vzhodno vprašanje“ 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 19 

Komentarji: 22 

Zamisel: Za objektivne, z dokazi 

podprte informacije o esperantu. 

Enake pravice govorcem 

esperanta! (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 93 

Komentarji: 18 

Zamisel: Izklop: EURATOM. 

Prenehanje sporazuma o zaščiti in 

financiranju jedrske industrije. Za 
resnični zeleni dogovor in 
pravičen energetski prehod 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 32 

Komentarji: 22 

 

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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 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Digitalna preobrazba Zamisel: Pravična digitalizacija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 337 

Komentarji: 28 

Zamisel: EU-CAP = platforma za 
ozaveščanje evropskih 
državljanov (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 0 

Komentarji: 81 

Zamisel: Javna podpora za 
odprtokodno programsko in 
strojno opremo (prevedeno) 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 137 

Komentarji: 9 

Zamisel: Prepoved kriptovalut 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 13 

Komentarji: 40 

Zamisel: Izdelava čipov v Evropi 
(prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 102 

Komentarji: 30 

Zamisel: Univerzalni dohodek za 
skrbnike odprtih virov (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 48 

Komentarji: 33 

Zamisel: Kickstarter bi moral biti 
enako dostopen vsem 
državljanom in državljankam 
EU (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 96 

Komentarji: 11 

Zamisel: Izdelava čipov v Evropi 
(prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 102 

Komentarji: 30 

Zamisel: Splošna uredba o varstvu 

podatkov (GDPR): zavrnitev 
zbiranja osebnih podatkov bi 
morala biti vsaj tako enostavna 
kot soglasje (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 86 

Komentarji: 5 

Zamisel: Pravična digitalizacija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 337 

Komentarji: 28 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Evropska demokracija Zamisel: Načrt reform za 
(pristno) evropsko 
državljansko demokracijo (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 540 

Komentarji: 37 

Zamisel: Potrebujemo skupni 
evropski jezik (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 107 

Komentarji: 167 

Zamisel: Skupaj smo močnejši: 

demokratična evropska 
federacija (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 488 

Komentarji: 133 

Zamisel: Skupaj smo močnejši: 

demokratična evropska 
federacija (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 488 

Komentarji: 133 

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


 

 
© Kantar Public 2021 72 

 

Zamisel: Resnične evropske 

volitve: nadnacionalne volilne 
liste na ravni EU (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 377 

Komentarji: 89 

Zamisel: Neposredne volitve 
predsednika ali predsednice 
Evropske unije (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 185 

Komentarji: 94 

Zamisel: Protokol za socialni 
napredek (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 326 

Komentarji: 14 

Zamisel: Resnične evropske 

volitve: nadnacionalne volilne 
liste na ravni EU (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 377 

Komentarji: 89 

Zamisel: Boljše odločanje za 
pravičnejšo Evropo (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 321 

Komentarji: 14 

Zamisel: Evropska demokracija se 

začne s skupnim jezikom: 

esperanto (prevedeno) (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 31 

Komentarji: 86 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Migracije Zamisel: Skupna migracijska in 
azilna politika, ki naj temelji na 
spoštovanju pravic in enakem 
obravnavanju (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 323 

Komentarji: 15 

Zamisel: Nič več priseljevanja 
iz neevropskih držav ali držav, 
ki ne spadajo med najbolj 
razvite (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 95 

Komentarji: 106 

Zamisel: Nič več priseljevanja iz 
neevropskih držav ali držav, ki 
ne spadajo med najbolj razvite 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 95 

Komentarji: 106 

Zamisel: Izgon prosilcev in prosilk 

za azil/migrantov in migrantk 

brez urejenega statusa  

(prevedeno) (glej zamisel).  

Glasovi podpore: 33 

Komentarji: 69 

Zamisel: Migracije in integracija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 64 

Komentarji: 56 

Zamisel: Migracije in integracija 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 64 

Komentarji: 56 

Zamisel: Izgon iz EU (prevedeno) 
(glej zamisel)  

Glasovi podpore: 60 

Komentarji: 30 

Zamisel: Enake pravice na ravni 
EU za britanske državljane, ki 
prebivajo v državah članicah 
EU (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 12 

Komentarji: 35 

Zamisel: Vizija Združenja mladih 
evropskih liberalcev (LYMEC) o 
političnih prednostnih nalogah – 
azil in migracije (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 52 

Zamisel: Irenäus Eibl-
Eibesfeldt za človeški 
eksperiment 21. stoletja 
(prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 2 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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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Komentarji: 1 Komentarji: 33 

 

 Najpogosteje podprto Najpogosteje komentirano 

Izobraževanje, kultura, mladina in 

šport 

Zamisel: EU potrebuje 
izboljšave na področju učenja 
jezikov (glej zamisel)   

Glasovi podpore: 322 

Komentarji: 77 

Zamisel: EU potrebuje 
izboljšave na področju učenja 
jezikov (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 322 

Komentarji: 77 

Zamisel: Mladina. EU ne sme 
financirati prekarnosti (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 315 

Komentarji: 7 

Zamisel: Poučevanje jezikov v 
Evropi (prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 126 

Komentarji: 53 

Zamisel: Vseživljenjsko učenje 
in pravica do usposabljanja 
morata postati resničnost za 
vse v Evropi (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 313 

Komentarji: 12 

Zamisel: Esperanto – 
mednarodni pomožni jezik (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 67 

Komentarji: 48 

Zamisel: Ustanovimo evropsko 
javno radiotelevizijo (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 166 

Komentarji: 34 

Zamisel: Učenje jezikov: 
srečnejši učenci, uspešnejši 
učitelji (prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 45 

Komentarji: 35 

Zamisel: Poučevanje jezikov v 
Evropi (prevedeno) (glej zamisel)  

Glasovi podpore: 126 

Komentarji: 53 

Zamisel: Ustanovimo evropsko 
javno radiotelevizijo (glej 
zamisel)  

Glasovi podpore: 166 

Komentarji: 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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Metrika, uporabljena pri analizi v tem poročilu, izhaja iz 

platforme, na kateri se podatki v živo nenehno posodabljajo. 

Tako je bilo tudi v obdobju, ko je raziskovalna skupina 

analizirala podatke.   

Glavne oblike metrike, uporabljene za kvantitativno 

analizo, so bile(naslednje):  

 Numerični podatki o zamislih, ki so jih naložili 

avtorji in avtorice prispevkov, bodisi kot 

posamezniki ali posameznice bodisi kot 

predstavniki ali predstavnice organizacij. 

Numerični podatki sestojijo iz števila zamisli – 

skupnega števila in števila po posameznih temah. 

 Numerični podatki o podpori: glasovi podpore so 

podobni „všečkanju/pritrjevanju“ v družbenih 

medijih. Pomagajo evidentirati interes sodelujočih 

in splošno naklonjenost posameznim zamislim, ne 

kažejo pa morebitnega nasprotovanja. Zato število 

glasov podpore samo po sebi ni kazalnik splošne 

podpore zamisli, ampak le eden od številnih 

vidikov, ki se upoštevajo pri analizi prispevkov na 

platformi. Numerične podatke tvori število glasov 

podpore – skupno število ter število po 

posameznih temah in v povezavi z določeno 

zamislijo (uporabljeno tudi pri razvrščanju zamisli 

glede na glasove podpore). 

 Numerični podatki o komentarjih prispevajočih: 

analiza zajema tudi število medsebojnih 

PRILOGA II: 

Metodologija 
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komentarjev o zamislih, saj ti kažejo, kolikšna je 

raven dejavnega sodelovanja pri posameznih 

zamislih. Z vsebinskega vidika lahko komentarji 

zajemajo vrsto povratnih informacij, od nevtralnih 

stališč do strinjanja ali odločnega nestrinjanja. To 

se odraža v kvalitativni analizi (glej spodaj). 

Numerični podatki sestojijo iz števila komentarjev 

– skupnega števila ter števila po posameznih temah 

in v povezavi z določeno zamislijo (uporabljeno 

tudi pri razvrščanju zamisli glede na število 

komentarjev).  

 Numerični podatki o dogodkih: prispevajoči lahko 

na platformo vnesejo dogodke in naložijo poročila 

o njih. Numerični podatki sestojijo iz števila 

dogodkov – skupnega števila in števila po 

posameznih temah. 

 Sociodemografski podatki (anonimizirani): preden 

udeleženci vstopijo na platformo, so zaprošeni, naj 

navedejo svojo državo prebivališča, stopnjo 

izobrazbe, starost, spol in zaposlitveni status. Ti 

podatki se obdelujejo anonimno. Ker te 

informacije navedejo prostovoljno (navedlo jih je 

približno 71 % sodelujočih), je vpogled v profile 

omejen. Zlasti neradi dajejo informacije o poklicu, 

izobrazbi in državi prebivališča. Za organizacije se 

lahko navede le država, v kateri imajo sedež.  

Poročilo se osredotoča predvsem na kvalitativno analizo 

na podlagi zamisli in komentarjev, da se zagotovi pregled 

vsebine platforme. Vsebinski sklopi in v nekaterih primerih 

podsklopi so opredeljeni v okviru vnaprej določenih tem. 

V praksi to pomeni, da so ustrezne raziskovalne skupine v 

okviru vsake od tem opravile ročno besedilno analizo 

predlaganih zamisli in jih razvrstile v sklope, in sicer ob 

pomoči računalniško podprtega orodja za razvrščanje. 

Raziskovalna skupina je nato prebrala zamisli in komentarje 

v okviru posameznih sklopov, da bi pripravila povzetek 

skupnih vsebinskih sklopov in morebitnih podsklopov, pri 

čemer je zabeležila tudi variacije in morebitna sporna 

vprašanja v delu za komentarje.  

Končni cilj tega kvalitativnega pristopa ni le evidentiranje 

vsebinskih sklopov ali zamisli, ki na platformi pritegnejo 

največ pozornosti, temveč tudi evidentiranje širine in 

raznolikosti zamisli v okviru posamezne teme. Če več 

zamisli, objavljenih na platformi, v praksi izraža isto 

zamisel ali vsebinski podsklop, je to v povzetku kvalitativno 

označeno, tako da je navedeno, da gre za „pogosto“ ali 

„izstopajočo“ zamisel ali vsebinski podsklop. 

Povzetki vključujejo tudi povezave do primerov zamisli, ki 

opisujejo konkreten predlog ali dobro povzemajo splošni 

argument v zvezi z opredeljenim vsebinskim sklopom ali 

podsklopom.  

Razčlenitev teme na vsebinske sklope in podsklope ali 

zamisli je vizualno predstavljena z ustreznim miselnim 

vzorcem. 
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