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Konferencia o budúcnosti Európy 

Správa: Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 

a šport/Digitálna transformácia, 1. zasadnutie 

Európska panelová diskusia občanov 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia 

 

1. zasadnutie: 17. – 19. septembra 2021, Štrasburg 

Európske panelové diskusie občanov organizuje Európsky parlament, Rada EÚ a Európska 

komisia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 

Tento dokument1 vypracovala poradná skupina, ktorú tvoria organizácie Missions Publiques, 

Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok a Kantar, ktoré sú zodpovedné za metodiku 

a rozbehnutie panelových diskusií. Prvé zasadnutie panelovej diskusie 1: Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 

a šport/Digitálna transformácia viedla organizácia Ifok spolu s Missions Publiques. 

 

Obsah 

1. Metodika 

2. Kontext 1. zasadnutia v rámci procesu európskej panelovej diskusie občanov 

3. Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia, 
1. zasadnutie Príspevky odborníkov 

4. Hlavný výsledok zasadnutia 

 

Prvé zasadnutie prvej zo štyroch európskych panelových diskusií občanov v rámci 

Konferencie o budúcnosti Európy sa uskutočnilo od 17. do 19. septembra 2021 v priestoroch 

Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Účastníkov diskusie privítal spolupredseda, poslanec 
Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt. Táto panelová diskusia sa venuje témam Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 

                                                
1
  Upozornenie: Za túto správu zodpovedajú výlučne jej autori a neodrážajú sa v nej názory inštitúcií EÚ. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sk
https://futureu.europa.eu/processes/Education
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a šport/Digitálna transformáciu. Zaoberá sa budúcnosťou nášho hospodárstva 

a zamestnanosti, najmä po pandémii s náležitým prihliadnutím na súvisiace otázky sociálnej 

spravodlivosti. Diskusia sa zaoberá aj príležitosťami a výzvami, ktoré prináša digitálna 
transformácia – jedna z najvýznamnejších tém orientovaných na budúcnosť, o ktorej sa 

diskutuje. Rieši sa aj budúcnosť Európy v oblasti mládeže, športu, kultúry a vzdelávania. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Metodika 

Počas prvého zasadnutia prebiehali diskusie a spoločná práca v dvoch formátoch: 

● V podskupinách zložených z dvanástich až štrnástich občanov. V každej podskupine 
sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, pričom každý občan mohol hovoriť vo vlastnom 

jazyku. Prácu podskupín viedli profesionálni moderátori, ktorých vybralo konzorcium 

externých poskytovateľov služieb. 
● V pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne zasadnutia viedli dvaja hlavní moderátori. 

Úplný prehľad fáz a kľúčových momentov 1. zasadnutia sa uvádza v prílohe I k tomuto 

dokumentu. 

 

2. Kontext 1. zasadnutia v rámci procesu európskej panelovej diskusie občanov 

Európske panelové diskusie občanov sú kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti Európy. 

Organizujú sa štyri európske panelové diskusie občanov, ktorých cieľom je umožniť 
občanom spoločne sa zamyslieť nad tým, akú budúcnosť chcú pre Európsku úniu. 

● Na každej zo 4 panelových diskusií sa zúčastní 200 náhodne vybraných európskych 
občanov z 27 členských štátov. 

 

● Ich zloženie odzrkadľuje rozmanitosť EÚ: geografický pôvod (štátna príslušnosť 

a pôvod z mesta/vidieka), pohlavie, vek, sociálno-ekonomické zázemie a úroveň 
vzdelania. 

 

● Každej panelovej diskusie sa za každý členský štát zúčastní najmenej jedna žena 

a jeden muž. 
 

● Tretinu účastníkov každej panelovej diskusie tvoria mladí ľudia (vo veku 16 – 25 

rokov). Vytvorilo sa osobitné prepojenie medzi touto skupinou mladých ľudí 
a Európskym podujatím pre mládež. 

Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia 

Panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Panelová diskusia 3: Zmena klímy, životné prostredie/Zdravie 

Panelová diskusia 4: EÚ vo svete/Migrácia 
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Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastňuje 20 zástupcov každej európskej panelovej 
diskusie občanov, z ktorých najmenej tretina má menej ako 25 rokov. Prezentujú výsledky 

svojich diskusií a diskutujú o odporúčaniach s ďalšími účastníkmi. Panelové diskusie sa 
venujú príspevkom zozbieraným v rámci konferencie na viacjazyčnej digitálnej platforme 

a poskytujú podklady plenárnemu zasadnutiu konferencie prostredníctvom formulácie 

odporúčaní, ktorými by sa mala Únia riadiť. 

 

3. Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia, 

1. zasadnutie: Príspevky odborníkov a príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy 

Na prvé zasadnutie v rámci tejto panelovej diskusie pozval spoločný sekretariát v mene 

spolupredsedov výkonnej rady konferencie sedem uznávaných odborníkov, aby prispeli 

k diskusii a spoločnej práci. Odborníci zrekapitulovali najdôležitejšie aspekty prierezovej 
témy a predstavili hlavné súčasné a budúce výzvy pre EÚ, pokiaľ ide o tri tematické bloky 

panelovej diskusie: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia. Účastníci 
panelovej diskusie mali z viacjazyčnej digitálnej platformy k dispozícii aj príslušné časti 
a myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe. 

 
Odborníci na tematický blok 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť 

● Lucas Guttenberg: Vedúci výskumný pracovník a zástupca vedúceho výskumu 

v Inštitúte Jacquesa Delorsa v Berlíne. Vedie výskumný tím pre európsku menovú 

úniu, jednotný trh, sociálnu Európu a digitalizáciu. 

● Dorota Szelewa: Odborná asistentka v odbore sociálna spravodlivosť, Fakulta 
sociálnej politiky, sociálnej práce a sociálnej spravodlivosti, University College Dublin, 

Írsko 

 
Odborníci na tematický blok 2: Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

● Louis Godart: Archeológ a špecialista v oblasti mykénskej archeológie a filológie 

● Pedro Nuno Teixeira: Riaditeľ CIPES – Centrum pre výskum politík vysokoškolského 
vzdelávania. Docent na Ekonomickej fakulte Univerzity v Porte. Odborník 

na vysokoškolské vzdelávanie. Od apríla 2016 pôsobí ako poradca portugalského 

prezidenta pre vysokoškolské vzdelávanie a vedu. 

● Eva Jacomet: Projektová manažérka organizácie Sport et Citoyenneté 

 
Odborníci na tematický blok 3: Digitálna transformácia 

● Pierre-Alexandre Balland: Profesor na Utrechtskej univerzite 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
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● Francesca Bria: Predsedníčka Talianskeho fondu pre inováciu 

 

Videozáznamy z plenárnych zasadnutí: 

● Plenárne zasadnutie 17. septembra 2021 s uvítacím prejavom spolupredsedu 
a poslanca Európskeho parlamentu Guya Verhofstadta 

● Plenárne zasadnutie 18. septembra 2021 s príspevkami odborníkov 

● Plenárne zasadnutie 19. septembra 2021 s prvm oznámením okruhov 

● Plenárne zasadnutie 19. septembra 2021 s konečným schválením okruhov 

a vyžrebovaním 20 zástupcov 

 

4. Hlavný výsledok zasadnutia 

Občania v rámci tejto panelovej diskusie navrhli v súvislosti s jej hlavnou témou Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 

a šport/Digitálna transformácia viaceré čiastkové témy, ktoré prediskutovali a zoradili podľa 
priority, a na tomto základe na konci prvého zasadnutia schválili päť pracovných okruhov. 
V tejto tabuľke sa uvádza daných päť okruhov a príslušné tematické zoskupenia (klastre) 

v rámci každého z nich. 

 

 

 

  

https://www.francescabria.com/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Prílohy 

Príloha I 

Prehľad 1. zasadnutia 

1. zasadnutie: postup 

Prvé zasadnutie každej zo štyroch európskych panelových diskusií občanov pozostáva 

z týchto fáz: 

· Prvý krok: Diskusia o tom, čo Európska únia znamená pre občanov, a rozvíjanie vízií 

pre budúcnosť EÚ 

Občania začali diskusiou o tom, čo Európska únia v súčasnosti znamená pre ich každodenný 
život a aký k nej majú vzťah; potom hovorili o tom, ako si oni osobne predstavujú budúcnosť 
EÚ do roku 2050. 

· Druhý krok: Navrhnutie tém súvisiacich s hlavnou témou panelovej diskusie 

a stanovenie priorít 

Na základe vlastných skúseností a poznatkov, ako aj príspevkov odborníkov občania určili 
témy súvisiace s hlavnou témou panelovej diskusie a stanovili spomedzi nich priority. 
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Piatok 17. 9. 2021 

Plenárne zasadnutie 

Cieľ: privítať občanov; vysvetliť dôvody konania konferencie a fungovanie jej troch „p“ 

(platforma, panelová diskusia, plenárne zasadnutie); predstavenie víkendového programu 

Príhovor spolupredsedu Guya Verhofstadta 

Práca v podskupinách 

Cieľ: zoznámenie sa občanov a ich diskusia o tom, čo pre nich EÚ súčasnosti znamená 

a ako ju vnímajú v každodennom živote 

 

 

Sobota 18. 9. 2021 

Práca v 1. podskupine 

Cieľ: občania sami navrhli a rozvíjali vízie budúcnosti EÚ 

1. plenárne zasadnutie 

Cieľ: odborníci predniesli príspevky k tematickým blokom: Silnejšie hospodárstvo, sociálna 

spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna 

transformácia. Prezentovali sa hlavné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy 

a odborníci komentovali príslušné myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe 

na viacjazyčnej digitálnej platforme. 

Práca v 2. podskupine 

Cieľ: občania navrhli témy, ktoré im napadli v súvislosti so širším tematickým blokom, 
ktorým sa zaoberá ich podskupina. Každá podskupina si určila päť tém a diskutovala 

o výzvach a otázkach, ktoré môžu z týchto piatich tém vyplynúť v rámci podrobnejšej 
práce počas druhého zasadnutia 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Nedeľa 19. 9. 2021 

1. plenárne zasadnutie 

Cieľ: tím moderátorov vysvetlil proces klastrovania a predstavil päť navrhovaných 

okruhov. 

Práca v podskupinách 

Cieľ: tím moderátorov zozbieral spätnú väzbu od občanov v súvislosti s okruhmi; občania 

sa ujali svojich okruhov a sformulovali návrhy na zmenu. 

2. plenárne zasadnutie 

Cieľ č. 1: tím moderátorov predstavil navrhované zmeny okruhov; občania spoločne 

schválili zmeny a päť konečných okruhov; moderátorský tím vysvetlil ďalšie kroky. 

Cieľ č. 2: Spomedzi dobrovoľníkov sa vyžrebovali zástupcovia panelovej diskusie 

na plenárne zasadnutie konferencie. Spomedzi 78 kandidátov sa vyžrebovalo 20. 
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PRÍLOHA II 

Ako sa generujú okruhy? 

Účelom „generovania okruhov“ je identifikovať pracovné okruhy spomedzi rozličných tém, 
ktoré navrhli účastníci panelových diskusií, s cieľom zjednodušiť a rozdeliť prácu 

na nasledujúcich zasadnutiach medzi podskupiny panelových diskusií. Ide o opakujúci sa 

proces, ktorý sa začína navrhnutím rôznych tém a končí prijatím konečných pracovných 
okruhov, ktorý redakčný tím realizoval v šiestich krokoch, pričom konečné pracovné okruhy 
schválili občania. Redakčný tím pozostáva z členov konzorcia externých poskytovateľov 
služieb, s ktorými Komisia uzavrela zmluvu na organizáciu panelových diskusií. Na návrh 

a organizáciu procesu dohliadal spoločný sekretariát konferencie. 

 

1. Témy predniesli účastníci panelovej diskusie počas „diskusie o témach“ v rámci 

podskupín a moderátori diskusie ich zapísali. Každý občan a každá občianka mali 
možnosť navrhnúť témy, ktoré sú pre nich dôležité (v rámci celkových tematických 
blokov panelovej diskusie). Všetky témy boli automaticky preložené do angličtiny, 
pričom moderátor diskusie overil, že preklad vystihuje zmysel témy, ktorú občan 
nastolil. 

2. Po zhrnutí tém sa stanovili priority počas nasledujúceho zasadnutia podskupiny. 
Každý občan mal k dispozícii maximálne 15 bodov, ktoré mohol prideliť podľa svojich 
preferencií. Najviac preferovaným témam sa pridelilo päť bodov, druhej 

najpreferovanejšej téme 4 body atď. Na tento účel občania použili tabuľky 

s prioritami (ako anonymné hlasovacie lístky). 

3. Moderátor spočítal skóre všetkých tém a spolu s občanmi ich podľa neho zoradil. 
Konečné poradie sa ukázalo na obrazovke a zaslalo redakčnému tímu. 
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4. Päť najlepších tém za každú podskupinu (alebo viac tém v prípade „spoločného 
5. miesta“) sa potom použilo na proces klastrovania. Redakčný tím prezeral témy zo 
všetkých podskupín a zisťoval, ktoré sú podobné alebo navzájom prepojené. 

Podobné a súvisiace témy vytvorili klastre, ktoré sa farebne označili alebo dostali 
predbežný názov. 

5. Ďalším krokom bolo rozdeliť všetky tieto klastre do rôznych ale súvislých pracovných 

okruhov, ktorých je najviac päť. Každý okruh dostal názov podľa hlavných klastrov 

a tém, ktoré mu boli pridelené. Cieľom bolo využiť slová, ktoré použili samotní 
občania, a teda navrhnúť názvy, ktoré sú menej technické, ale pre účastníkov 
panelovej diskusie o to zrozumiteľnejšie. 

6. Okruhy sa následne na plenárnom zasadnutí a v rámci podskupín predstavili ako 

návrhy redakčného tímu. Občania si mohli overiť, či sa riadne zohľadnili témy ich 
podskupín, a mohli požiadať o zmeny týkajúce sa označovania a klastrovania 

a prípadné doplnenia. Ak sa zmeny v podskupinách schválili, zapracovali sa 

do navrhovaných okruhov. Na záver sa rozdelenie okruhov opäť prezentovalo 

na plenárnom zasadnutí a schválilo aklamáciou. Pred týmto konečným potvrdením 
mali občania na plenárnom zasadnutí stále možnosť vykonať menšie úpravy (ktoré sa 
mali tiež schváliť na plenárnom zasadnutí). 
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PRÍLOHA III 

Podrobný zoznam okruhov, podtém a príspevkov na základe 

poradia, ktoré im v podskupinách pridelili občania 

Okruh č. 1: Práca v Európe 

Trh práce 

₋ Garantovaný univerzálny príjem (skupina č. 6, 1. miesto v poradí) 
₋ Kombinácia rodinného a pracovného života (skupina č. 7, 5. miesto v poradí) 
₋ Dosiahnutie sociálnej spravodlivosti na trhu práce (skupina č. 1, 5. miesto v poradí) 
₋ Podporovať miestne hospodárstvo ako spôsob podpory zamestnanosti (skupina 

č. 11, 4. miesto v poradí) 
₋ Platy (platová nerovnosť pri rovnakej práci alebo funkcii, dôstojná mzda, 

stimuly/uznávanie práce) (skupina č. 11, 3. miesto v poradí) 
₋ Prístup k zamestnaniu, dávkam v nezamestnanosti a starobným dávkam (rovnaké 

príležitosti) (skupina č. 11, 2. miesto v poradí) 
₋ Dosiahnuť minimálnu úroveň pracovných podmienok a platieb/miezd (skupina č. 13, 

4. miesto v poradí) 
₋ Dôraz na silnejšie hospodárstvo. Zabezpečiť rovnaké pracovné podmienky 

a štandardné zmluvy. Pracovné podmienky a rovnosť miezd u jednotlivých 
pracovníkov (právo na združovanie sa v odboroch) (skupina č. 7, 4. miesto v poradí) 

Mládež a zamestnanosť 

₋ Podporovať trh práce pre mladých ľudí (skupina č. 3, 2. miesto v poradí) 
₋ Ako realizovať bezodkladné opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí po 

pandémii Covid-19? (skupina č. 10, 1. miesto v poradí) 
₋ Prechod zo školy do zamestnania: podpora pre ľudí, ktorí sa zapájajú do sveta práce 

(prvé zamestnanie) (skupina č. 11, 1. miesto v poradí) 
₋ Vzdelávanie: podpora kombinácie práce a učenia sa v spolupráci s podnikmi (skupina 

č. 5, 4. miesto v poradí) 
₋ Odborná príprava v školách zameraná na ekonomiku a financie (skupina č. 8, 

4. miesto v poradí) 
₋ Zamestnanosť mladých Európanov a občanov mimoeurópskych krajín žijúcich 

v Európe a začiatok samostatného života (skupina č. 6, 3. miesto v poradí) 
₋ Podpora odborného vzdelávania (skupina č. 1, 4. miesto v poradí) 

Digitalizácia v práci 

₋ Digitálny svet práce (skupina č. 2, 3. miesto v poradí) 
₋ Digitalizácia a zamestnanosť: priepasť medzi generáciami a rýchle zmeny (skupina 

č. 9, 4. miesto v poradí) 
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Okruh č. 2: Etická a bezpečná digitálna transformácia 

Demokratizácia digitalizácie 

₋ Etické usmernenia pre používanie umelej inteligencie v EÚ (skupina č. 2, 4. miesto 
v poradí) 

₋ Etické a demokratické normy, digitálne zdravie, právo na odpojenie, online algoritmy 
(skupina č. 4, 1. miesto v poradí) 

₋ Ako zabezpečiť, aby sa digitalizácia vzdelávania dostala ku všetkým obyvateľom 
Európy? (skupina č. 10, 5. miesto v poradí) 

₋ Podpora digitalizácie v celom vzdelávacom systéme, najmä vo vzdelávaní detí 
(skupina č. 3, 1. miesto v poradí) 

₋ Identifikácia a monitorovanie falošných správ a dezinformácií (skupina č. 14, 3. 
miesto v poradí) 

₋ Technológia v službách ľudí (skupina č. 4, 5. miesto v poradí) 

Kybernetická bezpečnosť 

₋ Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť (skupina č. 12, 1. miesto 
v poradí) 

₋ Bezpečnosť a ochrana súkromia v online prostredí (skupina č. 14, 1. miesto v poradí) 
₋ Digitálna bezpečnosť a kybernetické hrozby (skupina č. 4, 2. miesto v poradí) 
₋ Online bezpečnosť (boj proti kybernetickým útokom) (skupina č. 14, 2. miesto 

v poradí) 

Ochrana údajov 

₋ Ochrana osobných údajov (skupina č. 2, 2. miesto v poradí) 
₋ Ochrana údajov – regulácia a investície do výskumu (skupina č. 9, 3. miesto v poradí) 

Zdravá digitalizácia 

₋ Vplyv technológie na duševné zdravie občanov (skupina č. 12, 5. miesto v poradí) 
 

Okruh č. 3: Spravodlivá spoločnosť 

Rovnosť práv 

₋ Rodová rovnosť (skupina č. 6, 2. miesto v poradí) 
₋ Rovnaké práva v každom členskom štáte (skupina č. 13, 1. miesto v poradí) 
₋ Sociálna spravodlivosť: práva novorodencov v Európe, život v rovnosti bez rozdielov 

(viac právomocí pre Európsky parlament) (skupina č. 7, 2. miesto v poradí) 

Spravodlivosť 

₋ Odstraňovať kultúrne prekážky, ktoré bránia vzniku spravodlivejšej spoločnosti 
a rešpektovať rozdiely vyplývajúce zo vzdelania (skupina č. 8, 3. miesto v poradí) 

₋ Podobné podmienky pre Európanov (skupina č. 6, 4. miesto v poradí) 
₋ Vzdelávanie v Európe: analýza problémov. Finančná podpora chudobným mladým 

ľuďom, aby pokračovali v štúdiu (skupina č. 5, 1. miesto v poradí) 
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₋ Zníženie rozdielu medzi najnižším a najvyšším príjmom (skupina č. 7, 5. miesto 
v poradí) 

₋ Podporovať rovnaké príležitosti pre všetkých s prihliadnutím na existujúce rozdiely 
(Európa ako nástroj sociálnej mobility pre všetkých) (skupina č. 7, 3. miesto v poradí) 

₋ Pracovné podmienky a rovnaké mzdy pre jednotlivých pracovníkov (právo 
na združovanie sa v odboroch) (skupina č. 7, 5. miesto v poradí) 

Sociálne zabezpečenie 

₋ Cenovo dostupné bývanie a prenájom nehnuteľností pre všetkých v celej EÚ (skupina 
č. 13, 5. miesto v poradí) 

₋ Finančné úľavy pre mladých ľudí (skupina č. 3, 5. miesto v poradí) 
₋ Pomáhať menej bohatým rodinám, zraniteľným osobám a ženám, ktoré sa rozhodnú 

venovať sa výchove detí i práci (skupina č. 8, 2. miesto v poradí) 

Prístup k športu 

₋ Podpora športových a kultúrnych príležitostí (účasť) pre rodiny/podpora nákladovo 
efektívnych ponúk na začlenenie a integráciu znevýhodnených skupín/zjednodušenie 
byrokracie pre (dobrovoľných) aktérov v kultúre a športe/podpora čestných funkcií 
(skupina č. 15, 3. miesto v poradí) 

₋ Európa musí podporovať šport, sprístupniť informácie a dávať obyvateľom 
príležitosti na šport, pretože sa ním podporujú sociálne a iné zručnosti a pocit 
spokojnosti. Nezabúdať na zdravie a výživu (skupina č. 5, 3. miesto v poradí) 

 

Okruh č. 4: Vzdelávanie v Európe 

Európska identita 

₋ Podporovať spoločnú európsku identitu prostredníctvom spoločného akademického 
programu (na rôznych úrovniach vzdelávania) a prostredníctvom spoločného 
európskeho kultúrneho programu. (skupina č. 10, 5. miesto v poradí) 

₋ Nájsť spoločné európske hodnoty/definovať identitu/podporovať vzájomné 
porozumenie (skupina č. 15, 1. miesto v poradí) 

₋ Začleniť európsky rozmer do vzdelávania (vysvetľovať európsky politický systém) 
(skupina č. 15, 4. miesto v poradí) 

₋ Ako môže byť kultúra odpoveďou na nacionalizmus, ktorá zachováva kultúrnu 
individualitu (skupina č. 5, 5. miesto v poradí) 

Kultúrne výmeny 

₋ Výmenné programy pre žiakov bez bariér (skupina č. 15, 5. miesto v poradí) 
₋ Povinný ročný výmenný program EÚ pre mladých (ktorým sa mladým Európanom 

z rodín s nižšími príjmami umožní stráviť rok mimo domova) (skupina č. 10, 3. miesto 
v poradí) 

₋ Jazykové vzdelávanie v Európe na podporu výmen: viacjazyčnosť (skupina č. 5, 
2. miesto v poradí) 
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Harmonizácia vzdelávania 

₋ Aktualizovať a zjednotiť vyučovacie materiály ich prispôsobením najnovšiemu 
obsahu aj na digitálnych platformách (skupina č. 8, 1. miesto v poradí) 

₋ Harmonizovať a zjednotiť spôsoby odbornej prípravy a nielen konečné výsledky 
(skupina č. 8, 5. miesto v poradí) 

₋ Celoeurópske normy pre vzdelávanie (nielen na vysokoškolskej úrovni; pre 
vzdelávanie na odborných školách, na primárnej a sekundárnej úrovni) zavádzanie 
nových priorít vo vzdelávacom systéme (napr. digitalizácia, udržateľné vzdelávanie) 
(skupina č. 15, 2. miesto v poradí) 

Digitálne vzdelávanie 

₋ Digitálne vzdelávanie (skupina č. 2, 1. miesto v poradí) 
₋ Vzdelávanie a odborná príprava (skupina č. 4, 3. miesto v poradí) 
₋ Online vzdelávanie a práca a vplyv na spoločnosť a zdravie (riziká) (skupina č. 9, 

5. miesto v poradí) 
₋ Príprava mládeže na využívanie nových technológií (blockchain, umelá inteligencia) 

(skupina č. 12, 3. miesto v poradí) 

Kvalita, financovanie a prístup k vzdelávaniu 

₋ Vyššie investície do vzdelávania na všetkých úrovniach vrátane výskumu a vývoja, 
ktoré by odrážali potreby v oblasti vzdelávania a v iných oblastiach (t. j. udržateľnosť) 
(skupina č. 1, 3. miesto v poradí) 

₋ Ako ľahko uľahčiť prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu v EÚ? (skupina č. 10, 
2. miesto v poradí) 

₋ Vzdelávacie projekty pre všetkých (skupina č. 3, 3. miesto v poradí) 
₋ Zabezpečenie bezplatného a dostupného vzdelávania pre všetkých (skupina č. 1, 

2. miesto v poradí) 
₋ Vysokokvalitné (včasné) vzdelávanie zamerané na sociálnu spravodlivosť (skupina 

č. 1, 1. miesto v poradí) 
₋ Rovnaké práva a normy vzdelávania pre všetky vekové kategórie v celej EÚ (skupina 

č. 13, 2. miesto v poradí) 

Environmentálne vzdelávanie 

Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia na úrovni EÚ (skupina č. 3, 4. miesto 
v poradí) 
Ako zahrnúť zmenu klímy do vzdelávacieho systému? (skupina č. 10, 4. miesto v poradí) 
 

Okruh č. 5: Hospodárstvo pre budúcnosť 

Inovácia a konkurencieschopnosť Európy 

₋ Konkurencieschopnosť Európy – výskum (polovodiče a iné technológie, zelená 
energetika, vesmírny prieskum) (skupina č. 9, 1. miesto v poradí) 

₋ Inovácia na dosiahnutie technologickej suverenity Európskej únie (skupina č. 12, 
4. miesto v poradí) 
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₋ Vedúce postavenie Európy v oblasti softvéru a hardvéru (skupina č. 14, 5. miesto 
v poradí) 

₋ Silnejšie prepojenie univerzít a podnikov (skupina č. 3, 5. miesto v poradí) 

Udržateľné hospodárstvo 

₋ Zmena klímy a hospodárstvo. Nepoškodzovať životné prostredie (skupina č. 7, 1. 
miesto v poradí) 

₋ Dosiahnuť hospodárstvo, ktoré rešpektuje životné prostredie (skupina č. 13, 
3. miesto v poradí) 

₋ Vplyv technologického rozvoja na prírodné prostredie (skupina č. 12, 2. miesto 
v poradí) 

₋ Udržateľnosť (digitálna transformácia, skupina č. 2, 5. miesto v poradí) 
₋ Digitalizácia a klíma (zdroje) (skupina č. 4, 4. miesto v poradí) 

Digitálna infraštruktúra 

₋ Vytváranie digitálnej infraštruktúry (skupina č. 2, 5. miesto v poradí) 
₋ Digitálne púšte (skupina č. 4, 5. miesto v poradí) 
₋ Dostupnosť elektronických sietí (skupina č. 14, 4. miesto v poradí) 
₋ Pripravenosť infraštruktúry (automobilový priemysel a ďalšie) (skupina č. 9, 2. miesto 

v poradí) 

Dane 

₋ Zdaňovanie a dane (skupina č. 6, 5. miesto v poradí) 
₋ Zjednodušiť zakladanie nových (nekomerčných) spoločností (skupina č. 11, 5. miesto 

v poradí) 

Poľnohospodárstvo 

Hoci poľnohospodárstvo bolo jednou z tém, na ktoré v procese vytvárania vízií upozornilo 

niekoľko účastníkov, nediskutovalo sa o ňom na ďalších zasadnutiach skupiny. Z tohto 

dôvodu moderátori nezaznačili žiadne podtémy zaoberajúce sa poľnohospodárstvom. Jeden 

z účastníkov však na záverečnom plenárnom zasadnutí upozornil na poľnohospodárstvo ako 

na dôležitú tému. Túto pripomienku schválila väčšina občanov, a preto sa doplnilo 

do zoznamu podtém. 
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PRÍLOHA IV 

Úplný zoznam príspevkov podskupín v pôvodnom jazyku, v ktorom boli zaznamenané 

Poznámka: Poznámky moderátorov s opisom témy. Každý moderátor si robil poznámky vo svojom jazyku. 

I. tematický blok: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 

Pôvodné znenie 

1. skupina 

(angličtina) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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6. skupina 

(francúzština) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

7. skupina 

(francúzština) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 



 

Panelová diskusia 1 – 1. zasadnutie - 20 

Európska panelová diskusia občanov 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/ Mládež, šport, kultúra a vzdelávanie/Digitálna transformácia 

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

11. skupina 

(španielčina) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

13. skupina 

(angličtina) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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II. tematický blok: Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

Pôvodné znenie 

3. skupina 

(nemčina) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

5. skupina 

(holandčina) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen  en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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8. skupina 

(taliančina) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle  materie per i docenti a 

scuola. 

10. skupina 

(španielčina) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

15. skupina 

(nemčina) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung)  
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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III. tematický blok: Digitálna transformácia 

Pôvodné znenie 

2. skupina 

(nemčina) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte  
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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4. skupina 

(francúzština) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

9. skupina 

(čeština) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

12. skupina 

(poľština) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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14. skupina 

(rumunčina) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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