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Základné informácie: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna 

transformácia 
 
Panel „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, 
kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ sa zaoberá budúcnosťou nášho 
hospodárstva a pracovných miest, najmä po pandémii. Náležitá pozornosť sa venuje 
súvisiacim otázkam sociálnej spravodlivosti. Panel sa bude zaoberať aj príležitosťami 
a výzvami, ktoré prináša digitálna transformácia – jedna z najrozsiahlejších tém 
orientovaných na budúcnosť, o ktorej sa diskutuje. Riešiť sa bude aj budúcnosť Európy 
v oblasti mládeže, športu, kultúry a vzdelávania. 
 
V tomto dokumente nájdete základné informácie o jednotlivých témach panelu. Uvádza sa 
v ňom predovšetkým, aké kroky už EÚ v týchto oblastiach robí a aké hlavné obavy 
a želania do budúcnosti uviedli používatelia viacjazyčnej digitálnej platformy 
(https://futureu.europa.eu). Dokument obsahuje aj odkazy na ďalšie informácie o mnohých 
témach. 
 

Vaša úloha 
 
V tomto paneli vás požiadame, aby ste na základe rokovaní vypracovali súbor odporúčaní, 
podľa ktorého by inštitúcie Únie mali postupovať pri formovaní budúcnosti Európy 
v oblastiach hospodárstva, sociálnej spravodlivosti a zamestnanosti, vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu a digitálnej transformácie. V odporúčaniach sa napríklad môže uviesť, 
akým smerom sa treba vo všeobecnosti uberať alebo ako vyriešiť konkrétny problém. 
 
Uskutočnia sa tri zasadnutia, na ktorých budete diskutovať a spolupracovať priamo 
s ostatnými občanmi z celej Európy. Spoločne s nimi vypracujete odporúčania. Po treťom 
a poslednom zasadnutí odhlasujete, ktoré odporúčania predložíte a prediskutujete 
s ďalšími účastníkmi na plenárnom zasadnutí. 

 
  

https://futureu.europa.eu/
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Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
 
Pandémia koronavírusu je historickou výzvou pre európske a svetové hospodárstva. 
Zasiahla priamo jednotlivcov, rodiny aj podniky, najmä malé a stredné, ktoré sú základom 
nášho hospodárstva. 
 
Krajiny EÚ sa musia spoločne snažiť, aby naše jedinečné sociálne trhové hospodárstvo 
umožnilo podnikom prosperovať a zároveň chránilo tých, ktorí to potrebujú. 
 
Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 
 
EÚ sa najmä usiluje o spravodlivú a inkluzívnu obnovu, pomocou ktorej sa napravia 
hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou a zároveň sa investuje do ekologickej 
a digitálnej budúcnosti. 
 
Preto schválila mimoriadny finančný balík vo výške 1,8 bilióna EUR. Ten obsahuje rozpočet 
EÚ na roky 2021 – 2027 aj nástroj NextGenerationEU na obnovu, ktorým sa má zvýšiť 
odolnosť a udržateľnosť našich hospodárstiev a spoločností. 
 
Príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy (19. apríla – 2. augusta 2021) 
 
V rámci témy „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť“ sa 

k 2. augustu 2021 nazbieralo spolu 708 nápadov, 1 172 komentárov a 159 podujatí. 

Prispievatelia zdôrazňujú, 

že je dôležité, a to najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19, aby bola Európa inkluzívnejšia 

a sociálne spravodlivá, a v tejto súvislosti poukazujú na niekoľko prekážok, ako sú napríklad 

nedostatočná podpora pre mladých Európanov a nedostatočná spolupráca medzi členskými 

štátmi. Najčastejšie navrhovaným mechanizmom na zabezpečenie inkluzívnejšej a sociálne 

spravodlivejšej Európy je nepodmienený základný príjem v celej EÚ. Okrem toho sa 

prispievatelia domnievajú, že kvalita života rôznych skupín obyvateľov, najmä tých najviac 

znevýhodnených, má pre úspešné fungovanie EÚ a jej ďalší rast kľúčový význam. Jednotlivé 

nápady možno zoskupiť do týchto kategórií: 

• zdaňovanie v záujme inkluzívneho a spravodlivého hospodárstva 

• sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie 

• oživenie hospodárstva 

• výzvy pre súčasný ekonomický model 

• inkluzívnejšia, sociálne spravodlivá Európa 

• podpora pracovných miest 

• inovácia – podpora rastu 

 

Zdaňovanie zamerané na inkluzívne a spravodlivé hospodárstvo 
Jedna skupina prispievateľov navrhuje riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne 
problémy pomocou daňových pravidiel. 

V rámci tejto kategórie veľký počet nápadov presadzuje posilnenie daňovej spravodlivosti, 
spravodlivé zdaňovanie a boj proti daňovým podvodom. Prispievatelia napríklad navrhujú 
prijať opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zaviesť daň z finančných 
transakcií (pozri nápad), ako aj zabrániť „sociálnemu dumpingu“ harmonizáciou daňových 
pravidiel a minimálnych miezd vo všetkých členských štátoch (pozri príklad nápadu). Medzi 
nápady s najväčším počtom komentárov a s najväčšou podporou patrí zavedenie globálnej 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
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minimálnej dane alebo minimálnej dane pre EÚ s cieľom vyriešiť otázku daňových rajov 
(pozri nápad). 

Prispievatelia okrem toho upozorňujú na rôzne možné daňové opatrenia, ktorých cieľom je 
inkluzívne a spravodlivé hospodárstvo. Tieto opatrenia možno zaradiť do niekoľkých skupín. 
Po prvé, daňové opatrenia na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami, ako sú napríklad spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) pre 
elektronický obchod alebo požiadavka, aby spoločnosti platili DPH len vo svojich 
domovských krajinách (pozri nápad) a DPH súvisela so zdrojom tovaru, čím sa podporí 
miestna spotreba, a tým aj miestne hospodárstvo (pozri príklad nápadu). Po druhé, 
zdaňovanie súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy, pričom prispievatelia 
napríklad vyzývajú, aby sa v EÚ prijala uhlíková daň alebo daň za udržateľnosť (pozri príklad 
nápadu). Posledná skupina daňových opatrení obsahuje rôznorodé návrhy napríklad 
zdaňovanie s cieľom podporiť rodovú rovnosť vrátane výzvy, aby sa na dámske hygienické 
výrobky mohla uplatňovať nulová alebo znížená sadzba DPH (pozri nápad). 

V súlade s prierezovými výzvami na federalizáciu, ktoré sa zaznamenali pri iných témach, 
sa významná skupina nápadov v rámci témy „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť“ zameriava na fiškálnu úniu. Niektorí prispievatelia vyjadrili názor, že väčšiu 
jednotnosť Európy v budúcnosti možno dosiahnuť pomocou zvýšenia vlastných zdrojov EÚ 
alebo rozpočtu, ktorý by nezávisel od členských štátov (pozri príklad nápadu). 
 

Sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie 
Nápady v rámci tejto kategórie vo všeobecnosti podporujú jednotný prístup EÚ k sociálnemu 
zabezpečeniu alebo, inak povedané, minimálne európske normy siahajúce od rodičovstva 
a rodiny až po právo na prístupné bývanie a dôchodkové politiky. 

Najčastejšia podkategória, s ktorou je spojených niekoľko veľmi populárnych a hojne 
komentovaných nápadov, sa týka nepodmieneného základného príjmu, ktorého cieľom je 
zabezpečiť, aby sa každý mohol zúčastňovať na živote spoločnosti (pozri príklad nápadu). S 
touto podkategóriou súvisí aj skupina nápadov zameraná na rozdiely v príjmoch v EÚ, 
pričom prispievatelia navrhujú obmedziť platové rozdiely v rámci tej istej spoločnosti (pozri 
príklad nápadu) alebo monitorovať príjem politikov (pozri príklad nápadu), a vo všeobecnosti 
vyzývajú, aby sa prijali ďalšie opatrenia na vytvorenie humánnejšej Európy (pozri príklad 
nápadu). 

Okrem nepodmieneného základného príjmu sa opakuje aj výzva, aby sa prijali opatrenia 
na riešenie nezamestnanosti (mladých ľudí) (pozri príklad podujatia). Pokiaľ ide o starnúce 
obyvateľstvo, prispievatelia diskutujú o potrebe koordinovaných dôchodkových politík 
a dôchodkov v členských štátoch EÚ (pozri príklad nápadu). Návrh ustanoviť dobrovoľný 
európsky fond verejného dôchodkového zabezpečenia pre ľudí, ktorí žili vo viacerých 
členských štátoch, upozorňuje na osobitnú situáciu mobilných Európanov (pozri nápad) 

Právo na prístupné, cenovo dostupné bývanie je ďalšou podkategóriou súvisiacou so 
sociálnym zabezpečením, ktorá vyvolala diskusiu prispievateľov (pozri príklad nápadu). 

Vznikla tiež skupina nápadov zameraných viac na administratívu, napríklad zavedenie 
digitalizovanej karty sociálneho zabezpečenia (spoločnej pre celú EÚ) a prenosných 
sociálnych práv pre mobilných Európanov (pozri príklad nápadu). 

Oživenie hospodárstva 
Zo skupiny komentárov a nápadov uvedených na platforme vyplýva znepokojenie 
z rastúceho verejného dlhu v EÚ; okrem iného sa na nej diskutuje o úlohe Európskej 
centrálnej banky (ECB) a požaduje, aby sa revidovali pravidlá Paktu stability a rastu (pozri 
nápad), diskutuje sa tiež o právnych predpisoch týkajúcich sa nerovnováh bežného účtu 
(pozri príklad nápadu). 

Za základ oživenia hospodárstva v EÚ sa považuje podpora miestnej spotreby a výroby, 
v rámci ktorých generujú rast MSP. Okrem toho sa zdaňovanie navrhuje aj ako nástroj 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
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na podporu hospodárskeho oživenia prostredníctvom daňových úľav pre strategické odvetvia 
alebo ako stimul na podporu miestnej spotreby alebo nákupu európskych produktov, a to 
prostredníctvom označovania a zdaňovania vzdialenosti, ktorú spotrebný tovar prekonáva 
(pozri príklad nápadu). 

V podobnom duchu diskutujú prispievatelia v súvislosti s ochorením COVID-19 o potrebe 
financovania možných budúcich opatrení s cieľom pripraviť sa na pandémie (pozri príklad 
nápadu). Prispievatelia okrem toho zdôrazňujú, že je dôležité, aby sa nadviazala globálna 
spolupráca zameraná na oživenie hospodárstva (pozri príklad podujatia). Na platforme sú 
zaznamenané výzvy, aby sa zvýšila solidarita medzi členskými štátmi, napríklad rozšírením 
Fondu obnovy (pozri nápad). 

 

Výzvy pre súčasný ekonomický model 

V rámci tejto kategórie sa o súčasnom hospodárskom systéme v Európe diskutuje viac 
z ideologického hľadiska. Účastníci zdôrazňujú nedostatky, ktoré vnímajú v súvislosti 
s aktuálnym hospodárskym modelom. Konkrétnejšie, jedna skupina prispievateľov navrhuje 
rozvíjať kapitalizmus a voľný trh, podporiť vnútornú hospodársku súťaž, znížiť regulačnú 
záťaž či dokonca využívať stratégie podnikového riadenia (pozri príklad nápadu). Ďalšia 
skupina podporuje trhové hospodárstvo viac zamerané na spoločnosť alebo ľudí (pozri 
príklad nápadu). 

Nápad, ktorý si v rámci tejto témy od spustenia platformy získal druhú najväčšiu podporu, 
je aktualizovaný model, vďaka ktorému by sa zreformovali správa hospodárskych záležitostí 
EÚ, európsky semester, mandát ECB, vlastné zdroje EÚ a posilnila hospodárska a menová 
únia (pozri nápad). Tento konkrétny nápad je v súlade s ďalšími výzvami zaznamenanými 
na platforme zameranými na reformu hospodárskeho modelu EÚ s cieľom dosiahnuť 
inkluzívnu a spravodlivú kvalitu života v Európe. 

 

Inkluzívnejšia, sociálne spravodlivá Európa 

Viacerí prispievatelia na platforme vyzývajú, aby bola Európa inkluzívnejšia a sociálne 
spravodlivá, čo by bolo možné dosiahnuť napríklad vytvorením indexu merania sociálnej 
rovnosti (pozri príklad nápadu), pričom ich nápady sa zameriavajú aj na práva a zastúpenie 
LGBTI osôb, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a rodové kvóty (pozri nápad). Súvisiace 
nápady sa týkajú ochrany proti sexuálnym útokom a domácemu násiliu, pričom prispievatelia 
často vyzývajú, aby sa prijali iniciatívy na podporu obetí (pozri nápad). 

Medzi návrhy patrí aj ďalej implementovať Európsky pilier sociálnych práv s cieľom upevniť 
sociálny rozmer Európy, uľahčiť začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí žijúcich 
na hranici chudoby a v podobných situáciách (pozri príklad nápadu a podujatia). 

Podpora pracovných miest 
Prispievatelia v prvom rade zdôrazňujú, že je potrebné zjednodušiť daňové a pracovné 
politiky v EÚ, aby sa zabránilo fiškálnemu a sociálnemu dumpingu (pozri príklad nápadu). 

Po druhé, na platforme je zaznamenaná výzva na podporu lepších pracovných podmienok 
na celom kontinente, napríklad zavedením kratšieho pracovného týždňa (pozri príklad 
nápadu). Medzi ďalšie nápady v rámci tejto kategórie patrí uľahčenie telepráce alebo 
cezhraničnej práce v EÚ (pozri príklad nápadu), zákaz neplatených stáží, povinných 
nadčasov a neistých pracovných zmlúv (pozri príklad nápadu), alebo investície 
do infraštruktúry súvisiacej so starostlivosťou o deti s cieľom zosúladiť súkromný a pracovný 
život. 

Po tretie, dôraz sa kladie na rozvoj kariéry, pričom prispievatelia vyzývajú, aby sa prijali 
programy a opatrenia na uľahčenie prístupu na trh práce EÚ vrátane stáží vo všetkých 
členských štátoch a online platformy pre pracovné miesta (pozri príklad nápadu). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
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Prispievatelia zdôrazňujú, že je dôležité podporovať mladých ľudí, najmä pokiaľ ide o prístup 
na trh práce (pozri príklad podujatia). 

 

Inovácia – podpora rastu 
Prispievatelia navrhujú podporiť rast prostredníctvom investícií do výskumu zručností, 
vedomostí a odborných znalostí založených na vyspelých technológiách (umelá inteligencia, 
blockchain, nanotechnológia, uskladňovanie energie, mäso z laboratórií atď.). Okrem toho 
niektoré nápady poukazujú na potrebu technologickej nezávislosti, ktorá by sa mohla 
dosiahnuť napríklad rozvojom kapacít na výrobu hardvéru v EÚ. 
 
Za mimoriadne dôležité sa považujú investície do výskumu a vzdelávania, pričom sa 
podporuje výmena poznatkov prostredníctvom otvorenej siete laboratórií alebo agentúry pre 
európsku infraštruktúru (pozri nápad). Ďalším návrhom je zriadiť variant služby Spotify pre 
vedu, pričom by išlo o prístupnú databázu poznatkov s modelmi pre 3D tlač (pozri nápad). V 
súvislosti s výskumom vznikol aj návrh zjednodušiť patenty prostredníctvom patentového 
fondu (pozri nápad). 
 
Digitálne hospodárstvo sa považuje za predpoklad inovácie a rastu, pričom sa diskutuje 
o kryptomene a miestnych digitálnych menách, ktoré by boli paralelné s eurom (pozri príklad 
nápadu). Pokiaľ ide o kryptomenu, prispievatelia zastávajú názor, že na ochranu občanov je 
potrebná regulácia (pozri príklad nápadu). 
 
O životnom prostredí a zmene klímy sa diskutuje aj v súvislosti s inováciami, pričom sa 
nápady zameriavajú na cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu a na vedúcu úlohu, ktorú by EÚ 
mohla zohrávať pri vytváraní (globálneho) ekologického hospodárstva a investovaní do neho 
(pozri príklad nápadu). Niekoľko nápadov sa zameriava na praktickú realizáciu ekologického 
hospodárstva, napríklad investície do ekologického poľnohospodárstva a iniciatívy „z farmy 
na stôl“ (pozri nápad). 
 
Financovanie start-upov a malých a stredných podnikov (MSP) sa vo všeobecnosti vníma 
ako stimul pre inovácie (pozri príklad nápadu). Prispievatelia navrhujú podporiť MSP 
napríklad prostredníctvom fondu EÚ, ktorý by im poskytoval počiatočný kapitál (pozri nápad) 
alebo online obchodnej platformy vyhradenej pre európske MSP (pozri nápad). 
 
Viac informácií o tejto téme: 
 
Príslušná stránka viacjazyčnej digitálnej platformy 
Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí 
Plán obnovy pre Európu 
Sociálne začlenenie a sociálne zabezpečenie 
Hospodárstvo 
Plán obnovy pre Európu (Rada EÚ) 
Financovanie klimatickej transformácie 
 

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
 
Za politiky v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu sú v prvom rade zodpovedné 
členské štáty. EÚ však podporuje a dopĺňa ich činnosť tým, že uľahčuje spoluprácu medzi 
nimi. To zahŕňa finančnú podporu a súvisiace činnosti, ako je program Erasmus+ pre 
nadnárodnú mobilitu a program Kreatívna Európa na podporu kultúrnych a kreatívnych 
sektorov. 
 
Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-finance/
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EÚ podporuje úsilie o zabezpečenie čo najlepšieho vzdelávania a odbornej prípravy. 
Propaguje viacjazyčnosť v Európe, podporuje mobilitu študentov, stážistov, učiteľov 
a mladých ľudí a uľahčuje výmenu informácií a skúseností. 
 
EÚ chráni a propaguje aj svoje kultúrne dedičstvo, svoju kultúrnu a jazykovú rozmanitosť 
a podporuje kultúrne a kreatívne sektory vrátane audiovizuálnych sektorov. 
 
S cieľom poskytnúť mladým ľuďom viac príležitostí v oblasti vzdelávania a na trhu práce 
a zabezpečiť, aby sa mohli v plnej miere zapojiť do všetkých oblastí spoločnosti, EÚ 
pripravila po dialógu s mladými Európanmi a prostredníctvom programu Erasmus+ 
a Európskeho zboru solidarity rôzne opatrenia. 
 
Príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy (19. apríla – 2. augusta 2021) 
 
Nápady zverejnené v rámci témy „Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport“ sa vzhľadom 

na jej multitematický charakter týkajú rôznych oblastí. Podobne ako inde na platforme 

sa pri kategóriách týkajúcich sa tejto témy opakovane vyskytuje výzva na podporu identity 

EÚ, pričom príspevky sa okrem iného týkajú kontaktov, vystaveniu iným kultúram a mobility. 

V rámci tejto témy sa nazbieralo celkovo 1 437 príspevkov, ktoré zahŕňali 484 nápadov, 692 

komentárov a 261 podujatí. Jednotlivé nápady možno zoskupiť podľa kategórií uvedených 

na viacjazyčnej digitálnej platforme: 

• podpora spoločnej identity EÚ 

• nadčasové vzdelávanie 

• mobilita v rámci EÚ 

• nezamestnanosť mládeže 

• európske dedičstvo 

 

Podpora spoločnej identity EÚ 

Niekoľko nápadov sa týka vytvorenia väčšieho počtu mediálnych portálov EÚ (televízia, 

rozhlas a sociálne médiá) s cieľom lepšie zapojiť európskych občanov do záležitostí 

a problematiky EÚ, pričom konečným cieľom je posilniť európsku identitu a základné hodnoty 

(pozri príklad nápadu). Viacerí účastníci tiež podporujú šírenie európskej mediálnej 

produkcie, napríklad vytvorením spoločného mediálneho trhu EÚ (pozri príklad nápadu). 

Jedným z nápadov je vytvorenie osobitnej mediálnej platformy EÚ prispôsobenej výuke 

jazykov (pozri nápad). 

Jedna podkategória nápadov sa týka vzdelávania, pričom prispievatelia navrhujú, aby sa 
na všetkých európskych stredných školách zaviedol povinný predmet o histórii a inštitúciách 
EÚ, ktorým by sa v mladších generáciách vybudoval záujem a pocit spolupatričnosti k EÚ 
a posilnil proces budovania identity EÚ (pozri príklad nápadu). V ďalších nápadoch 
týkajúcich sa vzdelávania na podporu spoločnej identity EÚ sa naznačujú rôzne formy výmen 
alebo družby medzi školami v rôznych členských štátoch, vďaka ktorým by sa rozvinuli 
priateľstvá presahujúce hranice členských štátov (pozri nápad). 

Podľa mnohých účastníkov by európsku integráciu mohlo podporiť aj vytvorenie spoločného 
európskeho jazyka. (Pozri príklad nápadu). Diskusia sa zameriava na rôzne výhody 
a nevýhody takéhoto spoločného európskeho jazyka a jednotlivé možné jazyky vrátane 
esperanta, latinčiny (pozri príklad nápadu) alebo angličtiny (pozri príklad nápadu). 

V rámci podkategórie Šport v súvislosti s podporou spoločnej identity EÚ sa diskutuje 
o organizácii väčšieho počtu medzištátnych európskych športových podujatí a o možnosti 
vytvoriť európsky športový tím, ktorý by mohol súťažiť na medzinárodných podujatiach (pozri 
príklad nápadu). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
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?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
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Ďalším nápadom, ktorý sa vo veľkej miere spomína aj v iných prioritách, je vyhlásenie 9. 
mája za európsky štátny sviatok, čím by sa podporili iniciatívy na vytváranie európskeho 
spoločenstva na celom kontinente (pozri príklad nápadu). 

Ďalšou oblasťou záujmu je iniciatíva „DiscoverEU“. Niektorí účastníci navrhli, aby sa 
do iniciatívy „DiscoverEU“ mohli zapojiť všetci mladí Európania a Európanky do 18 rokov 
(pozri príklad nápadu). 

 

Vzdelávanie pre budúcnosť 

V mnohých nápadoch zaznieva potreba prehodnotiť vzdelávanie v súčasnej digitalizovanej 
ére, najmä po tom, ako sa v dôsledku pandémie COVID-19 zmenil spôsob výuky na školách 
a univerzitách. Podľa mnohých prispievateľov je prehodnotenie vzdelávania v digitálnom 
veku predpokladom na to, 
aby si Európa v budúcnosti udržala globálnu konkurencieschopnosť a dokázala sa 
zmodernizovať (pozri príklad nápadu). Táto výzva ide ruka v ruke s potrebou podporovať IKT 
na školách a univerzitách, a to aj prostredníctvom dotácií pre školy na nákup hardvéru (pozri 
príklad nápadu). 

Za ďalší kľúčový krok pri rozvíjaní kritického myslenia študentov EÚ a posilňovaní ich 
globálnych hodnôt, najmä v mladom veku, respondenti často považujú podporu mäkkých 
zručností, najmä umeleckých činností (pozri príklad nápadu). Uplatňovanie inkluzívnych 
vzdelávacích metód a všeobecnejšie podpora rozmanitosti vo vzdelávaní sa považujú 
za dôležitý cieľ pre budúcnosť vzdelávania v EÚ (pozri nápad). 

V rámci jednej podkategórie nápadov sa objavuje potreba zreformovať vzdelávacie postupy 
tak, aby vychovávali dospelých ľudí, ktorí budú schopní byť aktívnymi občanmi EÚ. V rámci 
tejto podkategórie sa popri spomenutých výmenách a vzdelávaní o EÚ uvádzajú nápady, pri 
ktorých sa diskutuje o potrebe podporovať aktívnu spoločenskú účasť mladších žiakov 
na školách (pozri nápad) či vštepovať medzikultúrne zručnosti, napríklad vytvoriť viac 
príležitostí na učenie sa cudzích jazykov (pozri nápad). 

Skupina prispievateľov poukazuje na potrebu prehodnotiť súčasný systém vzdelávania tak, 
aby dokázal pripraviť našu mládež na budúcnosť, s ktorou sa stretnú. Prispievatelia 
vyzývajú, 
aby sa zaviedlo vzdelávanie o zmene klímy (pozri príklad nápadu) a mechanizmy 
na zlepšenie zručností mladých ľudí v oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo 
a matematika), napr. prostredníctvom celoeurópskeho programu základných zručností v tejto 
oblasti (pozri nápad). Okrem toho, ako sa uvádza aj v téme Digitálnatransformácia, 
prispievatelia tiež žiadajú, aby mládež získala odbornú prípravu v oblasti digitálnej pohody. 

Predmetom jednej línie nápadov je aj zosúladenie (odborného) vzdelávania s reálnym 
svetom práce (pozri príklad nápadu) a podpora podnikateľských zručností v rámci 
vzdelávania (pozri príklad nápadu). 

 

Mobilita v rámci EÚ 

Niektorí účastníci navrhujú vytvoriť online portál EÚ, na ktorom by sa podávali prihlášky 
na vysokoškolské štúdium v EÚ. Potenciálni študenti by sa na ňom mohli súčasne hlásiť 
na rôzne programy v rámci Európskej únie (pozri príklad nápadu). 

Ďalšia čiastková téma, ktorú nastolili viacerí prispievatelia, sa týka rozšírenia štipendií 
Erasmus na mladých ľudí, ktorí neštudujú na univerzite, napríklad na študentov stredných 
škôl aj odborného vzdelávania. To by mladým, ktorí sa nezapojili do vysokoškolského 
vzdelávania, poskytlo príležitosť žiť v zahraničí, vymieňať si osvedčené postupy, spoznať 
nové jazyky a kultúry a celkovo si rozšíriť zručnosti (pozri príklad nápadu). 

Jeden z nápadov, ktorý získal najväčšiu podporu, v rámci témy Vzdelávanie, sa týka 
ratifikácie lisabonského dohovoru o uznávaní kvalifikácií zo strany Grécka, čím by sa uľahčila 
profesijná a akademická mobilita v tejto krajine (pozri nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
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
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
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
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Nezamestnanosť mládeže 

Ďalší z nápadov v rámci témy Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport, ktorý získal najväčšiu 
podporu, sa týka rastúceho podielu mladých ľudí v Európe, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie 
sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). Účastníci najmä zdôrazňujú, že 
takíto ľudia sú v dnešnej európskej spoločnosti jednou z najzraniteľnejších skupín, 
a vyjadrujú vážne obavy, že sa stanú ďalšími obeťami hospodárskych dôsledkov COVID-19. 
Prispievatelia sa preto domnievajú, že je nevyhnutné, aby EÚ okamžite prijala konkrétne 
opatrenia nielen na boj proti fenoménu NEET 
 ale aj na zabezpečenie lepších pracovných podmienok v odvetviach, v ktorých dominujú 
mladí ľudia (pozri príklad nápadu). 

 

Európske dedičstvo 
V rámci tejto témy prispievatelia vyzývajú na ochranu a oslavu európskej kultúry a dedičstva, 

napríklad vytvorením úradu komisára EÚ pre kultúru (pozri tento nápad) a vo všeobecnosti 

na to, aby sa viac investovalo do zachovania spoločnej kultúrnej pamäte EÚ. 

 
Viac informácií o tejto téme: 
 
Príslušná stránka viacjazyčnej digitálnej platformy 
 

Vzdelávanie a mládež 
Vzdelávanie (Európska komisia) 
Erasmus+ 
Erasmus+ 
Európsky portál pre mládež 
Európske podujatie pre mládež (EYE):Podujatie Európskeho parlamentu pre mladých ľudí 
 
Kultúra 
Kultúra a kreativita 
Program Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 (Rada EÚ) 
Šport 
Šport v EÚ 
 
 

Digitálna transformácia 
 

Digitálne technológie menia náš život. Viac času trávime pred obrazovkami a svet sa 
prispôsobuje novým podmienkam práce a vzdelávania na diaľku. Chceme, aby sa pri 
digitálnej transformácii na nikoho nezabudlo, aby ľudia boli na prvom mieste a aby vznikali 
nové príležitosti pre podnikanie. Digitálne riešenia sú tiež kľúčom k boju proti klimatickej 
zmene a zelenej transformácii nášho hospodárstva a spoločnosti. 
 
Čo v tejto súvislosti robí EÚ?    
 
Cieľom digitálnej stratégie Európskej únie je zabezpečiť, aby táto transformácia priniesla 
prospech ľuďom a podnikom. Pri formovaní digitálnej budúcnosti Európy sa Európska únia 
zameriava najmä na údaje, technológie ako umelá inteligencia a blockchain, 
na infraštruktúru a pripojiteľnosť. 
 
 

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?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sk
https://ec.europa.eu/info/education_sk
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sk
https://europa.eu/youth/home_sk
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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Príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy (19. apríla – 2. augusta 2021)1 
 
V rámci témy digitálna transformácia bolo predložených 346 nápadov, 815 komentárov a 97 

podujatí, čo predstavuje celkovo 1 258 príspevkov. Nápady siahajú od abstraktnejších 

návrhov týkajúcich sa kategórií, ako sú udržateľnosť a trvanlivosť, až po konkrétnejšie návrhy 

týkajúce sa digitálneho vzdelávania, digitálneho zdravia a digitálneho hlasovania. 

Prispievatelia pri tejto téme zdôrazňujú, že je potrebné, aby prebehla digitálna transformácia, 

pokiaľ ide o hospodárstvo, spoluprácu, zdravie a iné oblasti života v budúcnosti. Upozorňujú 

však aj na niekoľko výziev súvisiacich s digitálnou transformáciou, ako sú napríklad etické 

hľadiská, nedostatky všeobecného nariadenia o ochrane údajov a kybernetické hrozby. 

Jednotlivé nápady možno zoskupiť do týchto kategórií: 

• digitálne hospodárstvo 

• digitálna inovácia 

• digitálna suverenita a etika 

• kybernetické hrozby 

• digitálne hlasovanie 

• digitálne údaje 

• digitálne hlasovanie 

• znečistenie, udržateľnosť a trvanlivosť 

• technológie pre ľudí 

• digitálne zdravie 

• vzdelávanie a odborná príprava 

 

Digitálne hospodárstvo 

Táto kategória je tiež súčasťou témy Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť, pričom mnohé nápady vyzývajú na prechod na digitálne hospodárstvo. V 

jednom nápade sa napríklad hovorí o zavedení platformy EÚ pre blockchain (pozri nápad). 

Iní prispievatelia diskutujú aj o kryptomenách a požadujú, aby vlády prijali kryptomeny, ktoré 

budú prínosom pre digitálnu a ekonomicky aktívnu spoločnosť a prispejú k jej rozvoju (pozri 

príklad nápadu), alebo sa zameriavajú na potrebu regulácie alebo zákazu kryptomien (pozri 

príklad nápadu). 

Okrem toho sa v niekoľkých nápadoch podporuje zavedenie digitálneho eura ako 

bezpečného a praktického spôsobu platby (pozri príklad nápadu). 

 

Digitálna inovácia 
Nápady predložené na platforme týkajúce sa digitálneho rastu v prvom rade podporujú 

posilnenie úlohy EÚ pri ďalšom rozvoji nástrojov umelej inteligencie (pozri podujatie). Jeden 

z nápadov požaduje viac plánovania a regulácie, aby boli súčasné možnosti umelej 

inteligencie bezpečnejšie a prístupnejšie (pozri príklad nápadu). Používanie a vývoj umelej 

inteligencie je však predmetom diskusie medzi prispievateľmi, pričom niektorí poukazujú 

na budúce riziko vytvorenia umelej inteligencie, ktorá bude mať väčšie schopnosti ako ľudský 

mozog (pozri príklad nápadu). 

Prispievatelia v tejto súvislosti identifikovali niekoľko výziev súvisiacich s rastúcou 

digitalizáciou spoločnosti. Na tomto podujatí sa napríklad diskutovalo o rastúcej digitalizácii 

našej spoločnosti a nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva (tzv. porazení 

 
1 V tejto časti sú zhrnuté príslušné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy uvedené v prvej priebežnej 

správe. Viac podrobností nájdete v uvedenej správe. 

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?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
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v procese digitalizácie). K ďalším nevýhodám rastúcej digitalizácie, o ktorých sa diskutovalo, 

patrili dehumanizácia, robotizácia a zvýšené monitorovanie a sledovanie jednotlivcov (pozri 

nápad). 

Na základnejšej úrovni prispievatelia požadujú prístupné a cenovo dostupné digitálne služby 

a zariadenia (pozri príklad nápadu). 

 

Digitálna suverenita a etika 
Nápady predložené na platforme na posilnenie digitálnej suverenity sa zameriavajú 

na strategickú nezávislosť Európy, pokiaľ ide o hardvér, softvér a platformy sociálnych médií, 

ako aj na napredovanie v digitálnom rozvoji a výrobe v EÚ, najmä vo vzťahu k iným aktérom, 

ako sú USA alebo Čína (pozri príklad nápadu). V jednom z nápadov sa napríklad navrhuje 

rozvíjať a podporovať vlastnú výrobu čipov v Európe (pozri nápad). 

Podobná skupina nápadov kladie silný dôraz na etické hľadisko. Konkrétne, prispievatelia 

chcú posilniť digitálnu suverenitu EÚ prostredníctvom európskych platforiem sociálnych 

médií, 

ktoré by boli plne v súlade s európskymi hodnotami, normami, transparentnosťou a etikou 

(pozri príklad nápadu). V jednom nápade sa tiež vyzýva, aby digitalizácia prebiehala 

spravodlivo, na základe ľudských, ako aj pracovných a odborových práv, lepších pracovných 

podmienok a kolektívneho vyjednávania (pozri nápad). 

 

Kybernetické hrozby 
Pokiaľ ide o kategóriu kybernetických hrozieb, nápady sa venujú bezpečnosti a ochrane 

internetu (pozri príklad podujatia). Účastníci napríklad zdôrazňujú, že EÚ by mala byť 

schopná brániť sa pred online hrozbami a digitálnymi útokmi; niektorí idú ešte ďalej, keď 

navrhujú vytvorenie európskej kybernetickej armády, ktorá by tiež mohla podporiť 

digitalizáciu v krajinách EÚ, ktoré v tejto oblasti zaostávajú (pozri príklad nápadu). 

 

Digitálne hlasovanie 
V rámci kategórie digitálne hlasovanie viacerí prispievatelia na platforme poukazujú 

na výhody elektronického hlasovania, najmä v súvislosti s pandémiou (pozri príklad nápadu). 

Táto kategória, ktorá od začiatku konferencie vyvolala v rámci témy „digitálna transformácia“ 

značný počet komentárov, sa preberala z hľadiska efektívnosti, bezpečnosti a inovácie, a nie 

z hľadiska posilnenia demokracie. V komentároch však vidno aj protichodné názory, ktoré 

poukazujú na viaceré nevýhody elektronického hlasovania. Prispievatelia navrhujú využiť 

technológiu blockchainu alebo vytvoriť vlastný systém zasielania správ v Európe chránený 

dôsledným šifrovaním ako možné spôsoby zabezpečenia digitálneho hlasovania v EÚ. 

 

Digitálne údaje 
Pokiaľ ide o kategóriu digitálne údaje, prispievatelia zdôrazňujú pokrok, ktorý sa doteraz 

dosiahol, pričom uvádzajú, že EÚ je lídrom v ochrane jednotlivcov v digitálnom svete. 

Napriek tomu sa zaznamenala výzva, aby sa táto oblasť ďalej zlepšovala (pozri príklad 

podujatia). Návrhy sa napríklad zameriavajú na zmenu predpisov všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov s cieľom uľahčiť odmietnutie zberu osobných údajov online, ako aj 

na zlepšenie bezpečnosti údajov nielen v celej EÚ, ale aj v kandidátskych krajinách (pozri 

nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
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Na platforme sa objavila aj výzva, aby boli právne predpisy zrozumiteľnejšie a nezaťažovali 

používateľov neustálymi žiadosťami o udelenie súhlasu (pozri príklad nápadu). 

Znečistenie, udržateľnosť a trvanlivosť 
Prispievatelia viackrát spájajú digitalizáciu so zmenou klímy, pričom napríklad zdôrazňujú, že 

zvýšená digitalizácia by prispela k zníženiu znečistenia. Jeden z prispievateľov napríklad 

navrhuje zaviesť digitálny pas výrobku dostupný prostredníctvom QR kódov, v ktorom sa 

uvedú informácie o pôvode výrobku, jeho zložení, vplyve na životné prostredie, recyklácii 

a konečnom spracovaní (pozri nápad). 

Ďalšia línia nápadov sa týka digitálneho odpadu, napríklad sa zaznamenala výzva, aby sa 

nové výrobky vyrábali z recyklovaného elektronického odpadu (pozri nápad). 

Okrem toho sa kladie dôraz na trvanlivé, opraviteľné a spravodlivo a eticky vyrábané 

digitálne zariadenia, ktoré by sa napríklad mohli podporiť nižším zdanením (pozri nápad). 

Niektorí prispievatelia napokon poukazujú na to, že vysielanie satelitov prispieva 

k znečisteniu kozmického priestoru, a vyzývajú, aby sa tento problém riešil (pozri príklad 

nápadu). 

 

Technológie pre ľudí 
Návrhy obsahujú škálu konkrétnych nápadov zameraných na technologické a digitálne 

nástroje pre európskych občanov. 

Veľká skupina nápadov sa zaoberá vytvorením digitálneho občianstva a digitálnym 

zjednotením EÚ (pozri nápad), napríklad tým, že by sa vytvoril rámec, ktorý všetkým 

krajinám EÚ pomôže spolupracovať na IT projektoch. Tento nápad sa rozvíja ďalej 

prostredníctvom návrhov zameraných na komplexné digitálne portály pre participáciu 

občanov, identifikáciu potrebnú v každodennom živote (pozri nápad), európsku sociálnu sieť, 

kde sa bude môcť prejaviť verejná mienka (pozri nápad) a celoeurópsku identifikáciu 

prostredníctvom digitálneho preukazu totožnosti (pozri nápad). 

Okrem toho sa zaznamenala výzva posilniť ochranu spotrebiteľa v online prostredí (pozri 

príklad nápadu), napríklad tým, že sa spotrebiteľom v budúcnosti uľahčí zmena rozhodnutí 

o nákupoch. 

Ďalší nápad sa venuje potrebe zabezpečiť prístup k hlavným platformám hromadného 

financovania (crowdfunding) zo všetkých členských štátov (pozri nápad). 

 

Digitálne zdravie 
V rámci kategórie digitálne zdravotníctvo sa niekoľko nápadov na platforme zameralo 

na konkrétne opatrenia na zlepšenie zdravia občanov v digitálnom svete, ako sú napríklad 

právo zamestnancov na odpojenie sa (pozri nápad), zavedenie voľného dňa, keď nebudú 

fungovať sociálne médiá (pozri nápad), alebo podpora digitálnej odbornej prípravy mladých 

ľudí, aby sa podporilo využívanie technológií zdravým a premysleným spôsobom. 

Zároveň sa zaznamenala výzva digitálne integrovať zdravotné informácie v rámci EÚ (pozri 

príklad nápadu), napríklad vytvorením jednotnej platformy pre elektronický manažment 

zdravia, 

ktorá by bola obzvlášť zaujímavá pre mnohých Európanov využívajúcich možnosti 

cezhraničnej mobility, a zavedením (európskeho) digitálneho zdravotného preukazu (pozri 

príklad nápadu), ktorý by obsahoval informácie o očkovaní a zdravotnom poistení. Existujú 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
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
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však obavy týkajúce sa súkromia a ochrany údajov. Tieto kategórie sa riešia aj v rámci témy 

Zdravie. 

 

Vzdelávanie a odborná príprava 
V rámci kategórie vzdelávanie a odborná príprava množstvo nápadov podporuje komplexné 

úsilie na úrovni EÚ zamerané na zvyšovanie informovanosti, ktoré by prebiehalo na všetkých 

úrovniach od základných škôl počas celého priebehu vzdelávania (pozri príklad nápadu 

a podujatia), pričom prispievatelia zdôrazňujú, že rozvoj a podpora digitálnych zručností sú 

pre ekonomiku jednou z kľúčových priorít (pozri príklad nápadu). 

V rámci jednej podkategórie sa žiadajú investície a podpora digitalizácie vzdelávania (pozri 

príklad nápadu). Prispievatelia v tejto súvislosti diskutujú o potrebe posilniť digitálnu 

gramotnosť vo všetkých krajinách EÚ, napríklad prostredníctvom spustenia reklamnej 

kampane v médiách s cieľom lepšie zviditeľniť digitálnu transformáciu (pozri nápad). 

 

 
Viac informácií o tejto téme: 
 
Príslušná stránka viacjazyčnej digitálnej platformy 
Európa pripravená na digitálny vek 

Digitálna transformácia v EÚ 
Jednotný digitálny trh 
Umelá inteligencia 
Digitálna Európa – digitálna budúcnosť pre Európu 
Kybernetická bezpečnosť v Európe: prísnejšie pravidlá a lepšia ochrana 
Ochrana údajov v EÚ 
 
 
Viac informácií o všetkých politikách a činnostiach EÚ: 
 
Webová stránka Európskeho parlamentu 
Webová stránka Rady EÚ 
Webová stránka Európskej komisie 
 

 
Tento dokument vypracoval spoločný sekretariát Konferencie o budúcnosti Európy.  

Sledujte digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy (www.futureu.europa.eu), 

kde nájdete viac informácií a môžete si prečítať príspevky iných občanov, ktorí už svoje nápady 

a myšlienky zverejnili. Viac informácií o nápadoch, ktoré sú uvedené na platforme, nájdete 

aj v prvej priebežnej správe platformy. 

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?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/digitalna-transformacia
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/jednotny-digitalny-trh
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/umela-inteligencia
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/
https://ec.europa.eu/info/index_sk
http://www.futureu.europa.eu/

