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Evropská panelová diskuze občanů č. 4: 

„EU ve světě / migrace“  
 
DOPORUČENÍ PŘIJATÁ V RÁMCI PANELU (BUDOU PŘEDLOŽENA NA 
PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ) 
 
 
Oblast 1: Soběstačnost a stabilita  
 
Podoblast 1.1: Nezávislost EU  
 
 

1. Doporučujeme, aby strategické produkty evropské výroby (jako jsou 
zemědělské produkty, polovodiče, léčivé přípravky, inovativní digitální a 
environmentální technologie) byly lépe propagovány a finančně 
podporovány, aby byly dostupné a cenově dosažitelné evropským 
spotřebitelům a aby se v co největší míře snížila závislost na neevropských 
zemích. Tato podpora by mohla zahrnovat opatření v rámci strukturální a 
regionální politiky, podporu zachování průmyslových odvětví a 
dodavatelských řetězců v rámci EU, daňové úlevy, dotace, politiku aktivní 
podpory malých a středních podniků, jakož i vzdělávací programy pro udržení 
souvisejících kvalifikací a pracovních míst v Evropě. Aktivní průmyslová 
politika by však měla být selektivní a zaměřená na inovativní výrobky nebo 
na ty, které jsou důležité pro zajištění základních potřeb a služeb. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že Evropa si v klíčových oblastech vytvořila 
příliš mnoho závislostí na neevropských zemích, které se mohou stát zdrojem 
diplomatických konfliktů a mohou mít za následek nedostatek základních nebo 
strategicky důležitých produktů nebo služeb. Vzhledem k tomu, že výrobní 
náklady v EU jsou často vyšší než v jiných částech světa, aktivnější propagace a 
podpora těchto produktů umožní, aby Evropané měli větší motivaci nakupovat 
konkurenceschopné evropské výrobky. Umožní rovněž posílit evropskou 
konkurenceschopnost a zachovat v Evropě průmyslová odvětví a pracovní 
místa, která jsou důležitá pro budoucnost. Větší regionalizace výroby rovněž 
sníží náklady na dopravu a škody na životním prostředí. 
 
 

2. Doporučujeme, aby EU snížila svou závislost na dovozu ropy a zemního plynu. 
Toho by mělo být dosaženo aktivní podporou projektů v oblasti veřejné 
dopravy a energetické účinnosti, celoevropské vysokorychlostní železniční 
sítě pro osobní a nákladní dopravu, rozšíření poskytování čisté a obnovitelné 
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energie (zejména v oblasti solární a větrné energie) a alternativních 
technologií (jako je vodík nebo energie z odpadů). EU by měla rovněž 
podporovat kulturní posun od osobní automobilové dopravy k veřejné 
dopravě, sdílení elektromobilů a cyklistice. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že tak vznikne oboustranně výhodná situace 
jak z hlediska uvolnění Evropy z vnějších závislostí, tak z hlediska uskutečňování 
ambiciózních cílů v oblasti klimatu a snižování emisí CO₂. Evropa by se díky 
tomu stala silným hráčem v oblasti technologií orientovaných na budoucnost, 
posílila by své hospodářství a vytvořila nová pracovní místa. 
 
 

3. Doporučujeme, aby byl na úrovni EU přijat právní předpis, který zajistí, aby 
všechny výrobní a dodavatelské procesy EU a dovážené zboží byly v souladu s 
kvalitativními a etickými normami, normami v oblasti udržitelnosti a 
veškerými platnými evropskými normami v oblasti lidských práv, a aby byla 
nabízena možnost certifikace výrobků, které jsou s tímto právním předpisem 
v souladu. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, aby spotřebitelé i obchodníci měli snadný 
přístup k informacím o výrobcích, které kupují nebo se kterými obchodují. 
Toho lze docílit kontrolou certifikačního systému; certifikace rovněž pomáhá 
zmenšit rozdíl mezi levnými a drahými výrobky, které jsou na trhu dostupné. 
Levné výrobky nebudou požadovanou normu splňovat, a nebude je proto 
možné označovat za kvalitní. Kvalifikace pro tuto certifikaci by pomáhala 
chránit životní prostředí, šetřit zdroje a podporovat odpovědnou spotřebu. 
 
 

4. Doporučujeme zavést ve všech členských státech celoevropský program na 
podporu malých místních výrobců ve strategických odvětvích. Tito výrobci by 
byli odborně vyškoleni, finančně podporováni prostřednictvím dotací a 
motivováni k tomu, aby (v mezích možností daných dostupností surovin v EU) 
vyráběli více zboží, které bude splňovat požadavky, což povede k omezení 
dovozu. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že podporou výrobců ve strategických 
odvětvích, kteří mají sídlo v EU, může EU v těchto odvětvích dosáhnout 
hospodářské nezávislosti. Bylo by tak možné posílit celý výrobní proces a 
podpořit inovace. Výsledkem by byla udržitelnější produkce surovin v EU, 
snížení nákladů na dopravu a lepší ochrana životního prostředí. 
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5. Doporučujeme zlepšit uplatňování lidských práv na evropské úrovni a za 
tímto účelem: zvyšovat informovanost v zemích, které v požadované míře 
nedodržují Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) nebo Úmluvu o 
ochraně lidských práv a základních svobod; za koordinace na úrovni EU a 
prostřednictvím srovnávacího přehledu o soudnictví důsledně kontrolovat 
míru dodržování lidských práv v jednotlivých členských státech a 
prostřednictvím různých druhů sankcí důsledně prosazovat jejich dodržování. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že na lidských právech se členské státy dohodly 
již při ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech a nyní je třeba posílit jejich 
uznávání v každém jednotlivém státě, aby bylo zajištěno, že lidská práva budou 
v těchto členských státech aktivně známa a uplatňována. 
 
 

6. Doporučujeme zahájit revizi a intenzivní komunikační kampaň na 
celoevropské úrovni, aby portál EURES (Evropské služby zaměstnanosti), 
portál EU o přistěhovalectví a nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu 
státních příslušníků třetích zemí byly více známy evropským občanům a aby 
je častěji navštěvovaly společnosti z EU a inzerovaly a zveřejňovaly na nich 
svá volná pracovní místa. 
 
Doporučujeme nevytvářet novou online platformu inzerující pracovní 
příležitosti pro evropskou mládež. Podobných iniciativ na evropské úrovni 
existuje už nyní víc než dost. Máme za to, že pro zprostředkování nabídky 
stávajících pracovních sil a pracovních příležitostí na evropské úrovni má 
klíčový význam podpora toho, co již existuje. 
 

Podoblast 1.2: Hranice  
 
 

7. Doporučujeme vytvořit systém pro migraci pracovních sil do EU, který bude 
založen na skutečných potřebách evropských trhů práce. Měl by existovat 
jednotný systém uznávání odborných a akademických diplomů ze zemí mimo 
EU i v rámci EU. Měly by také existovat nabídky profesních kvalifikací a 
možností kulturní a jazykové integrace pro kvalifikované migranty. 
Žadatelům o azyl s příslušnou kvalifikací by měl být umožněn přístup na trh 
práce. Měla by existovat integrovaná agentura, jejímž základem by se mohla 
stát Evropská síť služeb zaměstnanosti. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že v některých oblastech potřebuje Evropa 
kvalifikovanou pracovní sílu, kterou si ze svých vnitřních zdrojů nedokáže 



 

Panel č. 4, zasedání č. 3 – 5 

Evropská panelová diskuze občanů č. 4: „EU ve světě / Migrace“ 

zajistit. V současné době není dostatek schůdných cest, jak legálně požádat o 
pracovní povolení v EU. Celoevropský systém uznávání odborných a 
akademických diplomů usnadní pokrytí těchto potřeb a umožní jednodušší 
migraci pracovních sil v rámci EU i mimo ni. Mezery v zaměstnanosti by mohly 
tak být zaplňovány efektivnějším způsobem a nekontrolovanou migraci by bylo 
možné lépe řídit. Otevření systému migrace pracovních sil žadatelům o azyl by 
mohlo přispět k urychlení jejich integrace do evropských ekonomik a 
společností. 
 
 

8. Doporučujeme, aby Evropská unie přijala nové právní předpisy, ve kterých 
poskytne agentuře Frontex větší pravomoc a nezávislost. Agentura Frontex 
by tak měla mít možnost zasahovat ve všech členských státech, aby byla 
zajištěna ochran všech vnějších hranic EU. EU by nicméně měla organizovat 
procesní audity týkající se organizace agentury Frontex, protože její 
fungování musí být plně transparentní, aby se zabránilo všem druhům 
zneužívání funkcí. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že považujeme za nepřijatelné, aby agentuře 
Frontex byl odepřen přístup na hranice, zejména v situacích, kdy dochází k 
porušování lidských práv. Chceme zajistit, aby agentura Frontex uplatňovala 
evropské právní předpisy. Sama agentura musí podléhat kontrole a 
prověřování, aby v rámci její organizace nedocházelo k nepatřičnému chování.  
 
 

9. Doporučujeme, aby Evropská unie, zejména v případě ekonomických 
migrantů, organizovala možnosti prověřování občanů (týkající se 
prokázaných dovedností, zkušeností atd.) v zemích, odkud odjíždějí; jeho 
účelem by bylo zjistit, kdo je způsobilý přijet do EU a pracovat zde, a to v 
závislosti na hospodářských potřebách či volných pracovních místech 
hostitelské země. Kritéria prověřování musí být veřejná a přístup k nim musí 
mít každý. Toho by bylo možné dosáhnout vytvořením (online) Evropské 
agentury pro přistěhovalectví.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že lidé by pak nemuseli překračovat hranice 
nelegálně. Příliv osob vstupujících do EU by bylo možné řídit, což by vedlo ke 
snížení tlaku na hranicích. Zároveň by se tím usnadnilo obsazování volných 
pracovních míst v hostitelských zemích. 
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10. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila stejně vstřícný přístup a stejně 
vstřícná zařízení na všech hranicích, respektování lidských práv a zaručení 
bezpečnosti a zdraví všech migrantů (například těhotných žen a dětí).  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že spravedlivé a rovné zacházení s migranty na 
všech hranicích je pro nás velkou hodnotou. Chceme zabránit tomu, aby 
migranti pobývali na hranicích příliš dlouho a aby členské státy byly vystaveny 
těžko zvladatelnému přílivu migrantů. Všechny členské státy musí být náležitě 
vybaveny, aby byly schopny migranty vstřícným způsobem přijmout.  
 

Oblast 2: EU jako mezinárodní partner  
 
Podoblast 2.1: Obchod a vztahy v etické perspektivě 
 
 

11. Doporučujeme, aby EU prosazovala omezení dovozu výrobků ze zemí, ve 
kterých je povolena dětská práce. Za tímto účelem by měla vzniknout černá 
listina společností, která bude pravidelně aktualizována podle momentální 
situace. Dále doporučujeme, aby dětem, které již nebudou muset pracovat, 
byl zajištěn postupný přístup ke školnímu vzdělávání a aby byla podporována 
informovanost spotřebitelů o dětské práci šířením informací prostřednictvím 
oficiálních kanálů EU, např. prostřednictvím kampaní a vyprávěním příběhů. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že si uvědomujeme souvislost mezi 
nedostatečným přístupem ke školní docházce a existencí dětské práce. Tímto 
doporučením chceme zvýšit informovanost spotřebitelů a snížit poptávku po 
zboží, které bylo vyrobeno s využitím dětské práce, tak aby tuto praxi bylo 
možné nakonec zrušit.  
 
 

12. Doporučujeme, aby EU navázala partnerství s rozvojovými zeměmi, 
podporovala jejich infrastrukturu a sdílela kompetence výměnou za vzájemně 
výhodné obchodní dohody, které jim pomohou s přechodem na ekologické 
zdroje energie. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, aby se díky obchodním partnerstvím a 
diplomatickým dohodám usnadnil přechod na obnovitelné zdroje energie v 
rozvojových zemích. Vznikly by tak dobré a dlouhodobé vztahy mezi EU a 
rozvojovými zeměmi, což by přispělo k boji proti změně klimatu. 
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13. Doporučujeme, aby EU zavedla povinné „ekoskóre“, které by bylo uvedeno 
na přední straně všech výrobků určených k prodeji běžným spotřebitelům. 
Ekoskóre by se počítalo podle emisí z výroby a přepravy a také podle 
škodlivého obsahu, a to na základě seznamu nebezpečných výrobků. Toto 
ekoskóre by měl řídit a sledovat orgán EU. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, aby si spotřebitelé v EU jasněji uvědomovali, 
jak velkou environmentální stopu zanechávají výrobky, které kupují. Ekoskóre 
by se používalo v celé EU, takže by bylo možné snadno zjistit, jak je daný 
výrobek šetrný k životnímu prostředí. Kromě ekoskóre by měl být na zadní 
straně výrobku uveden i QR kód, který by umožňoval získat další informace o 
environmentální stopě výrobku.  
 
Podoblast 2.2: Mezinárodní kroky k ochraně klimatu 
 
 

14. Doporučujeme, aby Evropská unie přijala strategii, která jí umožní dosáhnout 
větší nezávislosti v oblasti výroby energie. Rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie odpovídající potřebám, kapacitám a zdrojům členských států by měl 
koordinovat evropský orgán integrující stávající evropské energetické 
instituce, který by měl zároveň respektovat svrchovanost členských států. 
Instituce by za účelem provádění této strategie podporovaly vzájemné sdílení 
znalostí. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že v důsledku naší nynější závislosti jsme 
zranitelní v situacích politického napětí se zeměmi, z nichž dovážíme. Vidíme to 
v souvislosti se současnou elektroenergetickou krizí. Tato koordinace by však 
měla respektovat svrchovanost každé země. 
 
 

15. Doporučujeme stanovit přísnější environmentální normy pro vývoz odpadů v 
rámci EU i mimo ni a přísnější kontroly a sankce s cílem zastavit nelegální 
vývoz odpadů. EU by měla členské státy více motivovat k recyklaci jejich 
vlastního odpadu a k jeho využívání k výrobě energie. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, aby se přestaly páchat škody na životním 
prostředí, které vznikají v situaci, kdy se některé země zbavují svého odpadu na 
úkor jiných, zejména pokud se tak děje mimo rámec jakýchkoli 
environmentálních norem. 
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16. Doporučujeme, aby EU výrazněji podporovala probíhající ekologickou 
transformaci a aby za tímto účelem stanovila jako jeden z cílů, že se 
přestanou používat znečišťující obaly. Součástí toho by byla podpora 
omezenějšího používání obalů nebo používání obalů šetrnějších k životnímu 
prostředí. Menším společnostem by měla být poskytnuta pomoc a možnost 
úprav, aby se se změně mohly přizpůsobit. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že je třeba omezit využívání přírodních zdrojů, 
zejména surovin ze zemí mimo EU. Musíme rovněž omezit škody, které 
Evropané způsobují naší planetě a jejímu klimatu. Zvýšená podpora malých 
podniků má zásadní význam pro to, aby se nové situaci mohly přizpůsobit, aniž 
by musely zvyšovat ceny. 
 
 

17. Doporučujeme, aby se země Evropské unie společně a vážněji zabývaly 
otázkou jaderné energie. Je třeba posílit spolupráci při posuzování využívání 
jaderné energie a její úlohy během období, které Evropa potřebuje k 
přechodu na zelenou energii. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že otázku jaderné energetiky nemůže žádná 
země vyřešit sama. V současné době se v polovině členských států nachází více 
než sto reaktorů a další jsou ve výstavbě. Vzhledem k tomu, že máme 
společnou rozvodnou elektrickou síť, je nízkouhlíková elektřina, kterou jaderné 
elektrárny produkují, přínosem pro všechny Evropany a zvyšuje energetickou 
nezávislost našeho kontinentu. Neuložený jaderný odpad nebo havárie by 
kromě toho postihly více zemí. Bez ohledu na to, jaké bude rozhodnutí ohledně 
využití jaderné energie, by Evropané měli o této věci jednat společně a vytvořit 
více se sbližující strategie, který by zároveň respektovaly svrchované pravomoci 
jednotlivých států. 
 
 
Podoblast 2.3: Podpora evropských hodnot 
 
 

18. EU by měla být blíže občanům. Doporučujeme, aby EU vytvořila a posílila 
vazby s občany a místními institucemi, jako jsou místní samosprávy, školy a 
obce. Je to zapotřebí, aby bylo možné zlepšit transparentnost, navázat 
kontakt s občany a lépe s nimi komunikovat o konkrétních iniciativách EU a 
obecných informacích o EU.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že stávající informace o EU nejsou dostatečně 
přístupné všem skupinám ve společnosti a nedostanou se mezi běžné občany. 
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Jsou často nezáživné, obtížně srozumitelné a nejsou vstřícné pro uživatele. To 
se musí změnit, protože jedině tak bude možné zajistit, aby občané měli jasnou 
představu o úloze a činnostech EU. Má-li se probudit jejich zájem, musí být 
informace o EU snadněji vyhledatelné, motivující, zajímavé a formulované v 
běžném jazyce. Navrhujeme: návštěvy politiků EU ve školách, rozhlasové 
pořady, podcasty, vlastní příspěvky, tisk, autobusové kampaně, sociální média, 
místní občanská shromáždění a vytvoření zvláštní pracovní skupiny pro zlepšení 
komunikace EU. Tato opatření umožní občanům získávat informace o EU, které 
nejsou filtrovány přes vnitrostátní sdělovací prostředky. 
 
 

19. Doporučujeme větší zapojení občanů do politiky EU. Navrhujeme pořádání 
akcí zaměřených na přímé zapojení občanů, podobných Konferenci o 
budoucnosti Evropy. Tyto akce by měly být organizovány na celostátní, místní 
i evropské úrovni. EU by měla pro tyto akce stanovit jednotnou strategii a 
hlavní směry. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že tyto akce založené na myšlence 
participativní demokracie umožní získat o EU správné informace a zlepší kvalitu 
politik EU. Jejich cílem by mělo být prosazování základních hodnot EU – 
demokracie a účasti občanů. Pro politiky by tyto akce byly příležitostí sdělit 
občanům, že považují za důležité, aby občané měli povědomí o aktuálním dění 
a podíleli se na jeho utváření. Díky centralizovaným organizačním pokynům 
budou mít celostátní a místní konference soudržnou a jednotnou formu.  
 
 

Oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě 
 
Podoblast 3.1: Bezpečnost a obrana 
 
 

20. Doporučujeme, aby budoucí „společné ozbrojené síly Evropské unie“ byly 
využívány převážně pro účely sebeobrany. Agresivní vojenské akce jakéhokoli 
druhu musí být vyloučeny. V rámci Evropy by tak existovala kapacita schopná 
poskytovat podporu v dobách krizí, například v případě přírodních katastrof. 
Na územích nacházejících se za evropskými hranicemi by tuto kapacitu bylo 
možné nasadit za výjimečných okolností a výhradně v rámci příslušného 
právního mandátu Rady bezpečnosti OSN, a tedy v souladu s mezinárodním 
právem. 
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Pokud by bylo toto doporučení provedeno, umožnilo by to, aby byla Evropská 
unie na mezinárodní scéně vnímána jako věrohodný, odpovědný, silný a 
mírumilovný partner. Posílení její schopnosti reagovat na krizové situace uvnitř 
i v zahraničí by tedy umožnilo chránit její základní hodnoty. 
 
 
Podoblast 3.2: Rozhodování a zahraniční politika EU 
 
 

21. Doporučujeme, aby se o všech otázkách, o nichž se rozhoduje na základě 
jednomyslnosti, rozhodovalo kvalifikovanou většinou. Výjimkou by mělo být 
pouze přijetí nového člena EU a změny základních zásad EU uvedených v 
článku 2 Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv Evropské unie. 
 
EU by tak upevnila své postavení ve světě, protože by ve vztahu ke třetím 
zemím vystupovala jako jednotná síla a zvýšila by svou akceschopnost, a to jak 
obecně, tak zejména v krizových situacích. 
 
 

22. Doporučujeme, aby Evropská unie posílila svou schopnost ukládat sankce 
členským státům, vládám, subjektům, skupinám nebo organizacím, jakož i 
jednotlivcům, kteří nedodržují její základní zásady, dohody a právní předpisy. 
Je naprosto nezbytné zajistit, aby sankce, které již existují, byly ukládány a 
vymáhány rychle. Sankce vůči třetím zemím by měly být přiměřené jednání, 
které vedlo k jejich uvalení, a měly by být účinné a uplatňované včas. 
 
Má-li být EU věrohodná a spolehlivá, musí vůči těm, kteří porušují její zásady, 
uplatňovat sankce. Tyto sankce by měly být rychle a aktivně vymáhány a 
ověřovány. 
 
 
Podoblast 3.3: Sousední země a rozšiřování 
 
 

23. Doporučujeme, aby Evropská unie vyčlenila zvláštní rozpočet na rozvoj 
vzdělávacích programů o fungování EU a jejích hodnotách. Členským státům, 
které si to přejí, by pak bylo možné navrhnout, aby tyto programy začlenily 
do svých školních osnov (pro základní, střední a vysoké školy). Také 
studentům, kteří chtějí studovat v jiné evropské zemi v rámci programu 
Erasmus, by bylo možné nabízet zvláštní kurz o EU a jejím fungování. 
Studenti, kteří by si tento kurz vybrali, by měli při přidělování míst v rámci 
programů Erasmus přednost. 
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Doporučujeme tak učinit proto, že tímto způsobem by se posílil pocit 
sounáležitosti s EU. Občané by se tak mohli s EU lépe identifikovat a předávat 
její hodnoty. Bylo by tak rovněž možné posílit transparentnost fungování EU, 
povědomí o přínosech spojených s členstvím v EU a boj proti protievropským 
hnutím. Členské státy by to mělo odrazovat od toho, aby z EU vystupovaly. 
 
 

24. Doporučujeme, aby EU ve vztazích s jinými zeměmi ve větší míře využívala 
své politické a obchodní váhy a bránila tak dvoustranným hospodářským, 
politickým a sociálním tlakům, kterým jsou nějaké její členské státy 
vystaveny. 
 
Doporučujeme tak učinit ze tří důvodů. Zaprvé se tím posílí pocit jednoty v 
rámci EU. Zadruhé pak bude jednostranná reakce jasnou, důraznou a rychlejší 
odpovědí, která umožnit zabránit jakýmkoli pokusům ze strany jiných zemí 
zastrašovat členské země EU a provádět vůči nim represivní politiku. Zatřetí se 
tím posílí bezpečnost Unie a zajistí se, aby žádný členský stát neměl pocit, že se 
s ním nepočítá nebo že je opomíjen. Dvoustranné reakce EU rozdělují, což je 
slabina, kterou proti nám třetí země využívají. 
 
 

25. Doporučujeme, aby Evropská unie zlepšila svou mediální strategii. Na jedné 
straně by EU měla posílit svou viditelnost v sociálních médiích a aktivně 
propagovat svůj obsah. Na druhé straně by EU měla i nadále pořádat 
konference, jako je Konference o budoucnosti Evropy, a tyto konference 
měly konat každý rok a s možností fyzické účasti. Kromě toho doporučujeme, 
aby EU prosazovala další inovace prostřednictvím podpory přístupné 
evropské platformy na sociálních médiích. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že by prostřednictvím inkluzivnějšího a 
účinnějšího komunikačního nástroje mohla nejen oslovit mladší lidi, ale také 
probudit větší zájem evropských občanů a dosáhnout jejich většího zapojení. 
Tyto akce, jako je Konference o budoucnosti Evropy, by měly občanům 
umožnit, aby se více zapojili do rozhodovacího procesu a aby byl jejich názor 
slyšet. 
 
 

26. Doporučujeme, aby se členské státy předtím, než bude umožněno 
přistoupení dalších zemí, dohodly na jasné vizi a společné strategii, jejímž 
cílem bude harmonizovat a upevnit identitu a jednotu EU. 
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Doporučujeme tak učinit proto, že před úvahami o integraci dalších zemí je 
podle našeho názoru nezbytné posílit EU a konsolidovat vztahy mezi členskými 
státy.  Čím více států se stane součástí EU, tím složitější bude její rozhodovací 
proces; je proto důležité přezkoumat rozhodovací procesy, o nichž se hlasuje 
na základě jednomyslnosti. 
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Oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  
 
Podoblast 4.1: Náprava příčin migrace 
 
 

27. Doporučujeme, aby se Evropská unie aktivně podílela na hospodářském 
rozvoji zemí za hranicemi Evropské unie a zemí, odkud přichází velké 
množství migrantů. EU by měla za pomoci příslušných subjektů 
(např. místních nevládních organizací, místních politiků, pracovníků v terénu, 
odborníků atd.) hledat mírové způsoby účinných a aktivních intervencí v 
zemích, které jsou zdrojem významných migračních toků a s nimiž byly již 
dříve dohodnuty přesné podmínky spolupráce s místními orgány. Tyto 
intervence by měly mít hmatatelné výsledky a měřitelné účinky. Tyto 
hmatatelné výsledky a účinky měly být zároveň jasně popsány, aby občané 
EU rozuměli politice rozvojové pomoci, kterou Unie provádí. V tomto smyslu 
by opatření EU v oblasti rozvojové pomoci měla být viditelnější. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že i když EU pracuje na mezinárodním rozvoji, 
musí v tom pokračovat a investovat do transparentnosti a viditelnosti politiky a 
činností, které provádí. 
 
 

28. Doporučujeme vytvořit společný evropský pracovní rámec, a harmonizovat 
tak pracovní podmínky v celé Unii (např. minimální mzdu, pracovní dobu 
atd.). EU by se měla pokusit vytvořit základní společné pracovní normy, aby 
zabránila migraci občanů, kteří opouštějí svou zemi původu a usilují o lepší 
pracovní podmínky. V rámci těchto norem by EU měla na nadnárodní úrovni 
posílit úlohu odborových svazů. EU by tím uznala vnitřní ekonomickou 
migraci (migraci občanů EU) za otázku zásadního významu.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že podle našeho zjištění je mnoho lidí, kteří v 
rámci EU migrují z ekonomických důvodů, protože v různých evropských 
členských státech jsou různé pracovní podmínky. Důsledkem toho je odliv 
mozků z některých zemí, čemuž je třeba zabránit, aby si členské státy udržely 
talenty a pracovní sílu. Přestože podporujeme volný pohyb občanů, 
domníváme se, že nedobrovolná migrace občanů EU z jednoho členského státu 
do druhého má hospodářské důvody. Proto je důležité vytvořit společný 
pracovněprávní rámec.  
 
 
Podoblast 4.2: Lidský aspekt  
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29. Doporučujeme, aby se v EU prováděla společná a kolektivní migrační politika 
založená na zásadě solidarity. Chceme se zaměřit na problém týkající se 
uprchlíků. Společný postup ve všech členských státech Unie by měl být 
založen na osvědčených postupech a zvyklostech, které se jeví jako úspěšné 
ve všech zemích Unie. Tento postup by měl vycházet z vlastní iniciativy a 
měly by ho aktivně uplatňovat jak vnitrostátní orgány, tak administrativa EU.  
 
Problém uprchlíků se týká všech zemí EU. V současné době jsou postupy v 
jednotlivých státech příliš rozdílné, což má negativní důsledky jak pro uprchlíky, 
tak pro občany Unie. Proto je nutné najít soudržný a jednotný přístup. 
 
 

30. Doporučujeme, aby EU začala vyvíjet větší úsilí v oblasti informování a 
vzdělávání občanů členských států o tématech souvisejících s migrací. Tohoto 
cíle by mělo být dosaženo co nejdřívějším vzděláváním dětí v oblastech, jako 
je migrace a integrace, a to už od prvních ročníků základní školy. Pokud 
spojíme toto rané vzdělávání s činnostmi nevládních organizací a 
mládežnických organizací a s rozsáhlými mediálními kampaněmi, mohli 
bychom svého cíle plně dosáhnout. Mělo by se využívat širší spektrum 
komunikačních kanálů, od letáků po televizi a sociální média. 
 
Lidem je třeba ukázat, že migrace má rovněž mnoho pozitivních aspektů, jako 
je příliv nové pracovní síly. Chceme zdůraznit význam zvyšování povědomí o 
obou procesech, aby lidé chápali důvody a důsledky migrace a aby to, že je 
někdo vnímán jako migrant, nebylo stigmatem.  
 
 
Podoblast 4.3: Integrace  
 

31. Doporučujeme nahradit směrnici 2013/33/EU o minimálních normách pro 
přijímání žadatelů o azyl v členských státech povinným nařízením EU, které 
bude uplatňováno jednotně ve všech členských státech. Prioritou by mělo být 
zlepšení podmínek v přijímacích zařízeních a zlepšení ubytování. 
Doporučujeme vytvořit zvláštní orgán EU, který by provádění tohoto nařízení 
monitoroval.  
 
Stávající směrnice není totiž ve všech členských státech prováděna jednotným 
způsobem. Nelze dopustit, aby v uprchlických táborech panovaly takové 
podmínky jako v táboře v Morii. Doporučené nařízení by proto mělo být 
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uplatňováno a mělo by obsahovat povinné sankce. Monitorovací orgán by měl 
mít silné pravomoci a měl by být spolehlivý. 
 
 

32. Doporučujeme, aby EU zajistila, že každý žadatel o azyl a každý uprchlík bude 
během řízení o povolení pobytu navštěvovat jazykové kurzy a kurzy 
integrace. Kurzy by měly být povinné, bezplatné a v počáteční fázi integrace 
by měly zahrnovat osobní asistenci. Měly by začít do dvou týdnů od podání 
žádosti o povolení pobytu. Vedle toho by měly být stanoveny i mechanismy 
pobídek a sankcí.  
 
Klíčovým předpokladem integrace je studium jazyka a seznámení se s kulturou, 
dějinami a mravy země, do které dotyčná osoba přijíždí. Dlouhé čekání na 
zahájení integračního procesu má negativní dopad na sociální asimilaci 
migrantů. Mechanismy sankcí mohou usnadnit zjišťování ochoty migrantů k 
integraci. 
 
 
Oblast 5: Odpovědnost a solidarita napříč EU 
 
Podoblast 5.1: Rozdělení migrace  
 
 

33. Doporučujeme nahradit dublinský systém právně závaznou smlouvou, která 
zajistí spravedlivé, vyvážené a přiměřené rozdělování žadatelů o azyl v EU na 
základě solidarity a spravedlnosti. V současné době jsou uprchlíci povinni 
předložit svou žádost o azyl v prvním členském státě EU, do něhož dorazí. 
Tato systémová změna by měla proběhnout co nejrychleji. Návrh nového 
paktu EU o migraci a azylu z roku 2020, který předložila Evropská komise, je 
dobrým začátkem. Tento návrh by měl nyní získat právní formu, protože jeho 
součástí jsou i kvóty pro rozdělování uprchlíků mezi členské státy EU. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že stávající dublinský systém nerespektuje 
zásady solidarity a spravedlnosti. Pro země ležící na hranicích EU, kde většina 
žadatelů o azyl poprvé vstoupí na území EU, představuje velkou zátěž. Za řízení 
toků uprchlíků do EU musí převzít odpovědnost všechny členské státy. EU je 
společenstvím sdílených hodnot a podle toho musí také jednat.  
 
 

34. Doporučujeme, aby EU poskytovala svým členským státům podporu, který by 
jim umožnila zpracovávat žádosti o azyl rychleji a v souladu se společnými 
normami. Uprchlíkům by mělo být také poskytnuto humanitární ubytování. V 
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zájmu snížení zátěže zemí, do nichž uprchlíci přicházejí, doporučujeme, aby 
byli uprchlíci po svém prvním příchodu do EU rychle a účinně přemisťováni, 
což by umožnilo jejich žádost o azyl zpracovat v jiných zemích EU. K tomu je 
zapotřebí finanční podpora ze strany EU a organizační podpora, kterou by 
mohla poskytnout Agentura EU pro azyl. Osoby, jejichž žádosti o azyl byly 
zamítnuty, musí být účinně poslány zpět do své země původu, pokud je jejich 
země původu považována za bezpečnou. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že azylové řízení trvá v současné době příliš 
dlouho a v různých členských státech může probíhat různým způsobem. Díky 
urychlení azylových řízení by uprchlíci strávili méně času v dočasných 
ubytovacích zařízeních, kde čekají na konečné rozhodnutí o jejich žádosti o 
azyl. Žadatelé o azyl, jejichž žádosti bylo vyhověno, by mohli být rychleji 
integrováni v cílové zemi. 
 
 

35. Doporučujeme, aby EU poskytovala silnou finanční, logistickou a operační 
podporu pro řízení prvního přijetí, která by vedla k případné integraci nebo k 
repatriaci nelegálních migrantů. Příjemci této podpory by měly být státy ležící 
na hranicích EU, které nesou zátěž migračního přílivu. 
 
Doporučujeme posílit podporu, protože některé hraniční členské státy EU jsou 
vzhledem ke své geografické poloze vystaveny větší zátěži spojené s přílivem 
migrantů. 
 
 

36. Doporučujeme posílit mandát Agentury EU pro azyl s cílem koordinovat a 
řídit rozdělování žadatelů o azyl do jednotlivých členských států EU, aby jejich 
rozdělování bylo spravedlivé. Spravedlivé rozdělení musí zohledňovat 
potřeby žadatelů o azyl, ale i logistické a hospodářské kapacity členských 
států EU a jejich potřeby na trhu práce. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že centralizovaná koordinace a řízení 
rozdělování žadatelů o azyl, které členské státy i jejich občané budou 
považovat za spravedlivé, zabrání chaotickým situacím a sociálnímu napětí, a 
přispěje tak k větší solidaritě mezi členskými státy EU. 
Podoblast 5.2: Společný přístup k azylu 
 
 

37. Doporučujeme, aby žádosti o azyl byly vyřizovány a rozhodovány pro celou 
Evropskou unii na základě jednotných norem a aby za tímto účelem byl 
vytvořen zastřešující orgán EU, nebo posílena Agentura EU pro azyl. Taková 
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instituce by měla rovněž odpovídat za spravedlivé rozdělování uprchlíků. 
Měla by rovněž definovat, které země původu jsou bezpečné a které nikoli, a 
měla by odpovídat za navracení odmítnutých žadatelů o azyl.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že současná azylová politika se vyznačuje 
nejasnou odpovědností a rozdílnými normami jednotlivých členských států EU. 
Výsledkem je to, že azylová řízení nejsou v rámci EU prováděna jednotným 
způsobem. Agentura EU pro azyl má navíc v současné době pouze „měkkou“ 
sílu. V otázkách azylu může členským státům pouze poskytovat poradenství.  
 
 

38. Doporučujeme neprodleně zřídit ve všech členských státech EU 
specializovaná azylová střediska pro nezletilé osoby bez doprovodu. 
Nezletilým osobám musí být co nejdříve zajištěno ubytování a musí jim být 
poskytnuta péče odpovídající jejich konkrétním potřebám.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1) mnoho nezletilých osob bude pravděpodobně traumatizováno (protože 
přicházejí z oblastí konfliktu); 
2) různé děti budou mít různé potřeby (dané jejich věkem, zdravotním stavem 
atd.); 
3) provedením tohoto doporučení by se zajistilo, aby zranitelným a 
traumatizovaným nezletilým osobám byla při nejbližší příležitosti poskytnuta 
veškerá nezbytná péče; 
4) nezletilí jsou budoucími evropskými občany, a bude-li se s nimi zacházet 
odpovídajícím způsobem, lze předpokládat, že budou pozitivně přispívat k 
budoucnosti Evropy. 
 
 

39. Doporučujeme vytvořit společný a transparentní systém pro rychlé vyřizování 
žádostí o azyl. Pro toto řízení by měla být stanovena určité minimální normy, 
které by měly být uplatňovány stejným způsobem ve všech členských 
státech. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1) provedení tohoto doporučení by umožnilo rychlejší a transparentnější 
vyřizování žádostí o azyl; 
2) zdlouhavé azylové řízení vede k porušování zákona a trestné činnosti; 
3) minimální normy uvedené v našem doporučení by měly zahrnovat 
respektování lidských práv a zdravotních a vzdělávacích potřeb žadatelů o azyl; 
4) provedení tohoto doporučení by těmto osobám umožnilo přístup k 
zaměstnání a dosažení soběstačnosti, což by mělo pro společnost EU pozitivní 
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přínos. Legalizace jejich postavení jako zaměstnanců by zabránila zneužívání 
žadatelů o azyl v pracovním prostředí, což by pro úspěšnější integraci všech 
dotčených osob bylo jen přínosem; 
5) delší pobývání v azylových střediscích má negativní důsledky pro duševní 
zdraví a kvalitu života jejich obyvatel. 
 
 

40. Důrazně doporučujeme provést celkovou revizi všech dohod a právních 
předpisů upravujících azyl a přistěhovalectví v Evropě. Dále doporučujeme, 
aby byl přijat celoevropský přístup. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1) všechny stávající dohody jsou nefunkční a prakticky nepoužitelné a od už od 
roku 2015 po celou dobu až do současnosti neplní svůj účel; 
2) EU by měla být první „agenturou“, která bude řídit všechny ostatní agentury 
a nevládní organizace, které se otázkami azylu přímo zabývají;  
3) členské státy, které jsou migrací nejvíce dotčeny, jsou do značné míry 
ponechány v situaci, kdy se tímto problémem musejí zabývat samy. Postoj 
některých členských států, které mají své „zvláštní“ požadavky, však svědčí o 
tom, že je otázka jednoty EU příliš netíží; 
4) nové cílené právní předpisy by umožnily zajistit lepší budoucnost všem 
žadatelům o azyl a pomohly by Evropu sjednotit; 
5) mezery, které existují ve stávajících právních předpisech, jsou zdrojem 
konfliktů a disharmonie v celé Evropě a jsou příčiny zvýšené nesnášenlivosti 
některých evropských občanů vůči migrantům; 
6) přísnější a relevantní právní předpisy by vedly k omezení trestné činnosti a 
zneužívání stávajícího azylového systému. 
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Příloha: DALŠÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BYLA PŘEDMĚTEM JEDNÁNÍ PANELU, 
ALE NEBYLA PŘIJATA 
 
 
Oblast 1: Soběstačnost a stabilita  
 
Podoblast 1.1: Nezávislost EU 
 
 
Doporučujeme, aby v případě zájmu ze strany rozvojových zemí byly přijaty 
intervenční programy pro hospodářský rozvoj, které by byly založeny na 
partnerstvích odpovídajících potřebám jednotlivých států a/nebo na 
obchodních dohodách, přičemž východiskem by bylo vypracování počáteční 
studie o jejich hospodářském potenciálu a teprve následně by byla 
poskytnuta ekonomická podpora a zajištěno odborné školení. 

Doporučujeme tak učinit proto, že uvedené programy by vedly k posílení 
nezávislosti průmyslu a k vytváření pracovních míst, která by zlepšila celkovou 
situaci či celkový stav v oblasti migrace; mohly by rovněž přispět k uzavření 
lepších obchodních dohod s rozvojovými zeměmi. 
 
 

Oblast 2: EU jako mezinárodní partner  
 
Podoblast 2.1: Obchod a vztahy v etické perspektivě 
 
 
Doporučujeme, aby EU zavedla předpisy, které společnostem uloží povinnost 
kontrolovat svůj dodavatelský řetězec a pravidelně o tom předkládat úplnou 
(auditní) zprávu a které stanoví podmínky, jež budou podle dodržování 
určitých etických kritérií buď odměňovat, nebo omezovat dovoz. Společnost 
by v závislosti na své velikosti měla předkládat zprávu o interním a/nebo 
externím auditu.  
 
Doporučujeme tak učinit proto, aby se při obchodování s EU ve větší míře 
uplatňovalo etické hledisko, čehož by mělo být dosaženo monitorováním 
činnosti společností tvořících dodavatelský řetězec, a to ve všech zemích, a 
dále motivováním společností k tomu, aby se chovaly v souladu s etickými 
kritérii, ať už se týkají používání nebezpečných výrobků, pracovních práv a 
podmínek nebo možného využívání dětské práce a ochrany životního prostředí. 
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Toto doporučení by se nevztahovalo na výrobky zakoupené přímo 
spotřebitelem online. 
 
 
 
 
Oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě 
 
Podoblast 3.1: Bezpečnost a obrana 
 
 
Doporučujeme přepracovat stávající koncepci evropské bezpečnostní 
architektury tak, aby tvořila účinnější, účelnější a akceschopnější nadnárodní 
strukturu. V konečném důsledku by měla vést k vytvoření „společných 
ozbrojených sil Evropské unie“. V rámci tohoto vývoje by mělo dojít k 
postupné integraci a následné proměně vnitrostátních ozbrojených sil. 
Sjednocení vojenských kapacit a schopností v celé Evropské unii by mělo 
rovněž podpořit trvalou evropskou integraci. Vytvoření společných 
ozbrojených sil Evropské unie by rovněž vyžadovalo novou dohodu o 
spolupráci s NATO i s neevropskými členskými státy NATO. 
 
V souvislosti s tímto doporučením očekáváme, že vojenské struktury v rámci 
Evropské unie budou nákladově efektivnější a v případě potřeby schopnější 
reagovat a jednat. Díky tomuto integrovanému přístupu by Evropská unie měla 
mít lepší předpoklady k rozhodnému a koordinovanému jednání v kritických 
situacích. 
 
 
Oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  
 
Podoblast 4.1: Náprava příčin migrace 
 
 
Doporučujeme, aby EU vytvořila určitý plán opatření pro řešení budoucí 
uprchlické krize, která vznikne v důsledku klimatické krize. V rámci tohoto 
plánu by EU měla rozšířit definici uprchlíků a žadatelů o azyl tak, aby byla 
dostatečně obsáhlá a zahrnovala i osoby postižené změnou klimatu. 
Vzhledem k tomu, že mnoho migrantů se již nebude moci vrátit do země 
původu, protože bude neobyvatelná, součástí tohoto plánu by měla být i 
opatření, která zajistí, aby orgány nalezly pro oblasti postižené změnou 
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klimatu nové způsoby využití a podpořily tak migranty, kteří tato území 
opustili. Zaplavené oblasti by mohly být například využity k výstavbě 
větrných elektráren. 
 
 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že za klimatickou krizi neseme odpovědnost 
všichni. Máme proto odpovědnost i vůči těm, kteří jsou krizí nejvíce postiženi. 
Přestože nemáme prognózy ani konkrétní údaje o budoucích klimatických 
uprchlících, změna klimatu bude mít nepochybně dopad na životy milionů lidí. 

 
 

Podoblast 4.2: Lidský aspekt 
 
 
Doporučujeme organizovaným způsobem vytvořit legální humanitární cesty a 
způsoby dopravy pro uprchlíky z krizových oblastí. Měl by být vytvořen 
zvláštní systém bezpečných evropských silnic, který by měl být regulován 
zvláštním orgánem zřízeným konkrétně pro tento účel. Tato agentura zřízená 
legislativním postupem by byla vybavena zvláštními pravomocemi, které by 
byly zakotveny v jejím jednacím řádu.  
 
Obchodování s lidmi a převaděčství představují závažný problém, který je třeba 
řešit. Naše doporučení by jistě vedlo k omezení těchto znepokojivých jevů.  
 
 
Podoblast 4.3: Integrace 
 
 
Doporučujeme zavést evropskou směrnici, která by zajistila, že v žádné 
obydlené oblasti kteréhokoli členského státu nebude více než 30 % obyvatel 
ze třetích zemí. Tohoto cíle by mělo být dosaženo do roku 2030 a na jeho 
uskutečňování by evropské členské státy měly dostávat podporu. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že rovnoměrnější územní rozdělení migrantů 
by umožnilo jejich lepší přijetí na straně místního obyvatelstva, a tudíž i k jejich 
lepší integraci. Inspirací pro stanovení tohoto procentního podílu byla nová 
politická dohoda v Dánsku.  
 


