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Úvod 

Konference o budoucnosti Evropy je unikátním projektem založeným na občanské účasti, který umožňuje 

konzultovat občany všech 27 členských států Evropské unie, a zajistit jim tak ústřední úlohu při přijímání 

rozhodnutí důležitých pro nadcházející roky a desetiletí. Občanům EU je tedy poskytnuta příležitost se 

vyjádřit a navrhnout konkrétní změny a opatření, což Unii umožní definovat novou vizi a reagovat 

na globální výzvy, jimž v současnosti čelí. 

Francouzská vláda podporuje iniciativy trojice předsedajících Konference o budoucnosti Evropy, zejména 

tím, že vybízí své občany, aby aktivně a ve velkém počtu přispívali v rámci online platformy a organizovali 

různé akce na celém území. 

Souběžně s iniciativami na evropské úrovni se francouzská vláda rozhodla participativní projekt realizovat 

i na úrovni vnitrostátní. 

Ministerstvo pro evropské záležitosti a zahraniční věci (MEAE) za podpory Ministerstva pověřeného 

vztahy s parlamentem a občanskou angažovaností (MRPCC) a s odborným přispěním Mezirezortního 

střediska pro občanskou angažovanost (CIPC) proto uspořádalo občanskou konzultaci s využitím 

ověřených metodických postupů (viz „Závazky a použitá metodika“). Ministerstvo pro evropské záležitosti 

a zahraniční věci při provádění projektu využilo služeb konsorcia poskytovatelů složeného ze společností 

Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques a Harris Interactive. Při organizaci 18 konferencí na celém 

území Francie pak hrály klíčovou úlohu prefektury v příslušných regionech. 

V průběhu konzultace byla účastníkům položena jediná otázka: „Jaké změny byste si jakožto francouzští 

občané přáli v Evropě provést?“ (viz příloha IV „Mandát k účasti“). 
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Konzultace na vnitrostátní úrovni probíhala formou 18 regionálních konferencí ve 13 regionech 

metropolitní Francie a v 5 francouzských zámořských regionech; konference se konaly v průběhu tří 

víkendů v září a v říjnu 2021 a každé z nich se zúčastnilo 30 až 50 náhodně vybraných občanů (celkem 

746 účastníků). Souhrnné zhodnocení poznatků z těchto 18 regionálních panelových diskuzí proběhlo 

na národní konferenci organizované Hospodářskou, sociální a environmentální radou (CESE) ve dnech 15. 

až 17. října 2021 v Paříži, jíž se na dobrovolné bázi zúčastnilo celkem 98 účastníků regionálních 

konferencí. 

Ministerstvo pro evropské záležitosti a zahraniční věci kromě toho v rámci příprav na evropský rok 

mládeže 2022 a s cílem poukázat na to, že názor mladých lidí je důležitý, uspořádalo online konzultaci 

s názvem „Slovo mají mladí“; partnerskou organizací ministerstva při pořádání této akce byla společnost 

Make.org. Na 50 000 mladých lidí ve věku od 15 do 35 let se tak mohlo podělit o své nápady a priority 

pro Evropu v roce 2035. 

Tato zpráva obsahuje hlavní výsledky obou uvedených konzultací, které uspořádala francouzská vláda. 

Metodika konzultace 

Při výběru účastníků regionálních konferencí byla použita kombinace náhodného výběru na základě 

telefonních čísel a cíleného výběru profilů, tak aby konečný panel co nejlépe reprezentoval rozmanitost 

daného územního celku. 

V průběhu regionálních panelových diskuzí účastníci vyjadřovali své názory střídavě při práci ve 

skupinách tvořených 6 až 8 občany a jedním koordinátorem a při prezentacích na plenárním zasedání. V 

průběhu debat byli k dispozici odborníci připravení zodpovědět dotazy občanů či objasnit některé 

záležitosti, přičemž důraz byl kladen na zachování nestrannosti. 
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Občané byli nejprve vyzváni, aby se s ostatními podělili o to, jak vnímají současnou Evropu. Následně 

měli nejdříve ve skupině a poté na plenárním zasedání diskutovat o tom, jakou Evropu by si přáli v roce 

2035. Na základě těchto diskuzí se podařilo v každém regionu určit 3 až 8 konkrétních přání. Pro každé 

z těchto přání pak občané uvedli, jaké změny jsou podle nich nezbytné, aby se kýženého stavu dosáhlo, 

a doplnili konkrétní návrhy na jejich provedení. V průběhu tohoto procesu se podařilo na vnitrostátní 

úrovni formulovat celkem 515 změn a 1 301 konkrétních návrhů. 

Výstupem každé regionální konference byla souhrnná zpráva, která byla před konáním národní konference 

předána všem účastníkům. 

Celkem 98 občanů vylosovaných z účastníků 18 regionálních konferencí se zúčastnilo národní hodnotící 

konference. V zájmu zajištění rozmanitosti národního panelu účastníků bylo z dobrovolných účastníků 

jednotlivých regionálních konferencí v metropolitní části Francie a na Réunionu vylosováno 6 občanů a 4 

občané byli vylosováni z účastníků konferencí v zámořských regionech, přičemž v rámci každého losování 

na regionální úrovni byla respektována zásada rovného zastoupení a věkové rozmanitosti (viz příloha II). 

V rámci příprav na národní konferenci bylo všech 515 změn definovaných v průběhu regionálních 

konferencí analyzováno a – v případě, že jejich výchozí záměr byl podobný nebo blízký – seskupeno do 14 

skupin změn reflektujících společné přání pro Evropu (viz část 6). Těchto 14 přání pro Evropu posloužilo 

jako východisko pro diskuzi 98 účastníků národní konference, jejichž cílem bylo rozšířit práci odvedenou 

v regionech o další prvky a s pomocí dvacítky odborníků vzájemně porovnat přání pro Evropu, změny 

a návrhy, přičemž výsledkem jejich úsilí byl seznam prioritních změn. Každá skupina zvolila 3 klíčové 

změny, z nichž první byla předložena k hlasování všem 98 občanům, což umožnilo sestavit konečný 

žebříček 14 prioritních změn. Obsah jednání na této konferenci je přehledně shrnut v souhrnné zprávě. 
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Online konzultace „Slovo mají mladí“ realizovaná ve spolupráci s partnerskou organizací Make.org 

probíhala od května do července 2021. Zúčastnilo se jí více než 50 000 mladých lidí, kteří předložili téměř 

3 000 návrhů pro Evropu. Na základě všech reakcí mladých občanů se podařilo formulovat 35 hlavních 

návrhů, z nichž 22 získalo širokou podporu účastníků a zbylých 13 mezi nimi vyvolalo určité kontroverze 

(viz část 11). 

Východiska a návaznost 

Dne 29. listopadu 2021 občané tuto zprávu předloží vládě za přítomnosti francouzských volených 

zástupců, kteří jsou členy plenárního zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Zpráva bude rovněž 

předložena trojici předsedajících konference během francouzského předsednictví v Radě Evropské unie. 

V návaznosti na národní hodnotící konferenci uspořádanou radou CESE a v reakci na očekávání 

vylosovaných občanů byl zřízen občanský kontrolní výbor, který má dohlížet na navazující činnosti. 

Úkolem tohoto patnáctičlenného výboru – 14 zástupců regionálních konferencí a 1 zástupce konzultace 

„Slovo mají mladí“ – je tedy občany informovat o dalším vývoji v souvislosti s jejich návrhy. Některý 

z členů tohoto kontrolního výboru bude jakožto zástupce francouzské části projektu přítomen na každém 

plenárním zasedání konference s cílem prosazovat návrhy obsažené v této zprávě a současně usilovat 

o dosažení společného postoje s ostatními zástupci evropských občanů. 

Veškeré dokumenty související s francouzskou částí konzultačního procesu – mandát k účasti, souhrnné 

zprávy z regionálních konferencí, souhrnná národní zpráva, zpráva garantů a závěrečná zpráva – budou 

zveřejněny a zpřístupněny na platformě pro účast občanů spravované francouzským státem. 
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Složení panelů na regionálních konferencích 
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a. Závazky státu v oblasti participativní demokracie 

Národní část Konference o budoucnosti Evropy ve Francii probíhá v souladu se závazky, jež francouzský 

stát přijal v oblasti participativní demokracie a které se opírají o tři zásady: transparentnost, nestrannost 

a návaznost. 

Participativní přístup zavazuje organizátora k dodržování přesně definované metodiky. Metoda založená 

na občanské angažovanosti musí občanům vytvořit co nejpříznivější podmínky pro účast a musí jim 

umožnit svobodné vyjádření názoru a argumentů. 

Transparentnost 

Organizační tým konference se zavázal zveřejňovat všechny informace týkající se konzultačního procesu: 

• rámec, v němž konzultace probíhá; 

• závazky vůči občanům; 

• účel a cíle konzultačního procesu; 

• výsledky konzultací. 

Metodika Konference o budoucnosti Evropy tak byla vypracována na základě trvale platného cíle, jímž je 

zaručit občanům transparentnost procesu. Byly poskytnuty podrobné informace o metodice náhodného 

výběru občanů na základě losování, použitých metodických postupech I o způsobu zpracování a využití 

návrhů občanů. Občané rovněž obdrželi e-mailem souhrnnou zprávu z regionální konference, které se 

účastnili. Všechny pracovní dokumenty a závěrečné zprávy budou po skončení procesu zveřejněny 

na platformě pro účast občanů spravované francouzským státem1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Nestrannost 

V průběhu konzultace musí organizační tým dbát na to, aby při moderování diskuzí, jakož i při 

vypracovávání souhrnných zpráv o výsledcích zůstal nestranný. Osoby zapojené do konzultačního procesu 

– moderátoři, koordinátoři, odborníci – nesmí vyjadřovat své názory či se snažit usměrňovat debatu podle 

vlastního uvážení. 

Cíl nestrannosti byl zohledňován ve všech fázích přípravy konzultace, zejména náhodným výběrem 

účastníků, naprostou svobodou vyjadřování v rámci debat a absencí vlivu zadavatele či zúčastněných stran 

na názory občanů. Výsledkem tohoto důrazu na nestrannost je objektivní a transparentní proces výběru 

účastníků, soudržné metodické postupy (odborné intervence na základě potřeb, diskuze bez tematického 

usměrňování) a zvláštní pozornost zaměřená na postoj zapojených osob (moderátorů, koordinátorů, 

odborníků). Organizační tým v neposlední řadě dbal na řádné zohlednění všech vyjádřených názorů a 

na vyloučení jakéhokoliv filtrování návrhů občanů. 

Na dodržování zásady svobody projevu a řádné zohledňování všech postojů dohlíželo i kolegium tří 

garantů, jmenované předsedou Národního shromáždění, předsedou Evropského parlamentu a zástupcem 

vlády. 

Návaznost 

Občané, bez ohledu na to, zda se zúčastnili konzultací či nikoliv, mají právo být informováni o tom, jakým 

způsobem byly zohledněny jejich návrhy a jaká z nich vyplynula stanoviska, jakož i o důvodech, které 

k tomu vedly. Jedná se o povinnost zajistit návaznost. 
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Mezirezortní středisko pro občanskou angažovanost (CIPC) a Mezirezortní ředitelství pro veřejnou 

transformaci (DITP) ji definují jako závazek veřejného orgánu s rozhodovací pravomocí poskytnout 

občanům jasné a srozumitelné informace o dalším vývoji v návaznosti na konzultační proces. Konkrétně 

pak tato povinnost spočívá v pravidelném podrobném informování občanů o tom, jak byly jejich příspěvky 

zohledněny, a o jejich dopadu na rozhodování a postupy v rámci správy. 

Francouzská vláda v rámci Konference o budoucnosti Evropy přijala tuto povinnost za svou a na národní 

konferenci oznámila vytvoření ambiciózního monitorovacího mechanismu, který je popsán v následující 

části této zprávy (viz „Použitá metodika“). 

 

  



 

Příspěvek ke Konferenci o budoucnosti Evropy 

15 

b. Použitá metodika 

Uvedené tři závazky státu se promítly do metodiky použité v průběhu konzultace ve formě sedmi 

robustních metodických zásad. 

1. Teritoriální rozměr a blízkost 

Národní konzultace v rámci Konference o budoucnosti Evropy probíhala formou 18 regionálních 

konferencí ve 13 regionech metropolitní Francie a v 5 francouzských zámořských regionech, po nichž 

následovala národní konference v Paříži. Volba panelových diskuzí na místní úrovni vycházela 

z požadavku získat názor občanů přímo v místě, kde žijí. Tento přístup konzultaci obohatil, neboť 

poukázal na to, že mezi územími panuje ohledně některých témat konsensus a v jiných otázkách se názory 

rozcházejí. 

2. Rozmanité profily občanů a využití metod náhodného výběru 

Před zahájením procesu byl stanoven cíl vybrat pro každou regionální konferenci 50 občanů, s výjimkou 

konferencí v zámořských regionech Martinique, Mayotte, Guadeloupe a Guyane, jichž se účastnilo 

30 až 40 občanů, a konference v regionu Grand Est, které se zúčastnilo i 5 německých občanů ze tří 

příhraničních spolkových zemí. Na základě telefonních čísel byl proveden náhodný výběr občanů, kteří 

byli pozváni k účasti na regionálních konferencích. 

Takto vybraní občané se mohli konference zúčastnit pouze pokud byli starší 18 let a byli francouzskými 

státními příslušníky nebo měli ve Francii trvalý pobyt v souladu s příslušnými předpisy. Každý regionální 

panel občanů musel odpovídat rozmanitosti populace v daném regionu a zahrnovat široké názorové 

spektrum, pokud jde o evropské záležitosti. Metodika náhodného výběru – losování – je podrobně 

popsána v příloze II. 

3. Transparentní přístup 

Na konzultační proces po celou dobu dohlíželo kolegium tří garantů, jmenovaných státním tajemníkem 

pro evropské záležitosti, předsedou Národního shromáždění a předsedou Evropského parlamentu, jejichž 

úkolem bylo zajistit nestrannost a řádný průběh. Členové kolegia zejména kontrolovali řádný průběh 

náhodného výběru občanů, vydávali doporučení ohledně výběru odborníků a osobně dohlíželi na průběh 

diskuzí. Po skončení procesu garanti zveřejní své stanovisko ke konzultačnímu procesu. Dokument bude 

zpřístupněn online na platformě pro účast občanů spravované francouzským státem. 

Na téže platformě budou rovněž zveřejněny souhrnné zprávy z osmnácti regionálních konferencí, 

dokument obsahující přehled všech změn navržených v průběhu regionálních konferencí, souhrnná zpráva 

z národní konference a konečně i závěrečná zpráva předložená vládě. 
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4. Otevřená debata bez „povinných“ témat 

V průběhu národní konzultace byla občanům, kteří se jí účastnili, položena jediná otázka: „Jaké změny 

byste si jakožto francouzští občané přáli v Evropě provést?“ 

Díky použitému postupu a metodice mohli občané sami určit, které požadované změny budou zařazeny 

na pořad jednání, aniž by byli omezováni na určitá témata nebo předem usměrňováni pravidly. 

Cílem bylo poskytnout občanům účastnícím se regionálních konferencí naprostou svobodu volby témat 

k diskuzi. Ministerstvo pro evropské záležitosti a zahraniční věci se v rámci národní části Konference 

o budoucnosti Evropy rozhodlo pro přístup doplňující konzultační proces na celoevropské úrovni, jenž je 

strukturován do devíti témat: změna klimatu a životní prostředí; zdraví; silnější ekonomika, sociální 

spravedlnost a pracovní místa; EU ve světě; hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost; digitální 

transformace; evropská demokracie; migrace; vzdělávání, kultura, mládež a sport a jiné nápady2. 

Témata k diskuzi na regionálních konferencích si tak stanovili sami občané, nikoliv zadavatel projektu. 

5. Odborné intervence na základě potřeb 

Aby byli účastníci v procesu definování svých přání týkajících se Evropy co nejméně ovlivňováni, nebyly 

jim záměrně předem poskytovány žádné informace nebo odborné podklady (například o současných 

ambicích Evropské unie, jejích pravomocích či o fungování unijních institucí) a jako východisko byly 

použity otázky, které si kladou sami občané. Tento metodický postup vychází ze zásady „odborné 

intervence na základě potřeb“, kdy kolektivní debata vychází z konkrétních zkušeností a názorů občanů, 

kteří se se následně obracejí na odborníky, aby jim poskytli argumenty pro diskuzi a pomohli upřesnit 

hypotézy, s nimiž pracují. 

V zájmu úspěšného uplatnění uvedeného postupu byli v jednotlivých regionech přizváni odborníci 

(nejčastěji tři), zejména z akademické obce a místních informačních středisek Europe Direct. Byli přítomni 

na místě a připraveni zodpovědět dotazy účastníků víkendových diskuzí, avšak intervenovali pouze 

na jejich žádost. Dále bylo možné se spojit s ověřovateli faktů (fact checkers), kteří byli schopni rychle 

zodpovědět věcné dotazy občanů. 

V průběhu národní hodnotící konference uspořádané radou CESE bylo pracovním skupinám k dispozici 

celkem 19 předních odborníků z akademické obce, think-tanků a diplomacie. Tito odborníci jednotlivým 

skupinám v průběhu celého víkendu pomáhali upřesnit požadované změny formulované již na regionální 

úrovni. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=cs 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=cs
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6. Kolegialita a flexibilní řízení 

Koncepce celého projektu je společným dílem Ministerstva pro evropské záležitosti a zahraniční věci 

(MEAE), přičemž podporu v záležitostech participativní strategie poskytlo Mezirezortní středisko pro 

občanskou angažovanost (CIPC), Mezirezortní ředitelství pro veřejnou transformaci (DITP) a Ministerstvo 

pověřené vztahy s parlamentem a občanskou angažovaností (MRPCC). Provedení bylo svěřeno konsorciu 

poskytovatelů složenému ze společností Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques a Harris 

Interactive, které zajišťovalo řízení projektu, moderování konferencí, náhodný výběr účastníků 

a vypracování zpráv a souhrnných přehledů; při organizaci regionálních konferencí konsorcium 

spolupracovalo s prefekturami daného regionu. 

Dále byl zřízen speciální mechanismus řízení opírající se o projektový tým složený z CIPC, MRPC 

a konsorcia poskytovatelů, jemuž předsedalo Ministerstvo pro evropské záležitosti a zahraniční věci. 

7. Návaznost a začlenění do konzultací na evropské úrovni 

Na národní konferenci bylo oznámeno několik opatření, která jsou nedílnou součástí tzv. povinnosti 

zajistit návaznost, jež přísluší francouzským orgánům v souvislosti s konzultačním postupem 

organizovaným v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Konkrétně se jedná o tato opatření: 

- transparentní zveřejňování veškerých informací o konzultačním postupu, této zprávy, jakož 

i souhrnných zpráv z regionálních konferencí a z národní konference prostřednictvím nové 

platformy pro účast občanů, která byla uvedena do provozu při předání závěrečné zprávy vládě; 

- uspořádání akce u příležitosti předání závěrečné zprávy z národní konzultace v rámci 

Konference o budoucnosti Evropy francouzské vládě v listopadu 2021; 

- zřízení občanského kontrolního výboru, jenž bude dohlížet na řádné provádění činností 

v návaznosti na konzultační proces a předložené návrhy. Výbor bude mít 15 členů: 14 účastníků 

regionálních konferencí a 1 účastníka konzultace „Slovo mají mladí“; 

- předání příspěvku Francie ke Konferenci o budoucnosti Evropy orgánům Evropské unie 

v lednu 2022. 
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Návrhy francouzských občanů budou předloženy v rámci společné debaty vedené členskými státy 

a unijními orgány. Úkolem Francie, která v první polovině roku 2022 předsedá Radě Evropské unie, bude 

zastupovat zájmy svých občanů a současně usilovat o dosažení společného postoje na evropské úrovni. 
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Část první: prezentace výsledků regionálních konferencí 

o budoucnosti Evropy 

Na každé z 18 regionálních konferencí občané nejdříve jednotlivě a následně ve skupině vyjádřili svá přání 

týkající se Evropy v roce 2035. V každém regionu z diskuzí vykrystalizovalo 3 až 8 skupin přání, díky 

čemuž se podařilo sestavit seznam 101 přání pro Evropu reprezentujících celé území Francie. Občané 

poté uvedli, jaké změny jsou podle nich nezbytné, aby se kýženého stavu dosáhlo, a doplnili konkrétní 

opatření. V průběhu tohoto procesu se podařilo v celé Francii formulovat celkem 515 změn a 1 301 

konkrétních opatření. 

V období mezi regionálními konferencemi a národní konferencí projektový tým všech 515 změn utřídil 

do soudržných skupin. Všechny změny formulované v regionech byly podrobeny lexikologické analýze 

a v případě, že jejich výchozí záměr byl podobný nebo blízký, byly seskupeny tak, aby bylo možno pro 

potřeby národní konference vytvořit pracovní skupiny se společným přáním týkajícím se Evropy. 

Požadované změny identifikované v regionech byly nakonec seskupeny do 14 různých přání. 
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a. Žebříček 14 přání pro Evropu 

Na závěr každé regionální konference účastníci svým hlasem podpořili změny identifikované jednotlivými 

pracovními skupinami. 

Na základě utřídění do skupin před národní hodnotící konferencí bylo možné – díky hlasování o změnách 

v každém regionu – sestavit žebříček přání, která získala největší podporu občanů. Nejvýrazněji tak 

vynikla přání „Evropa, pro niž je prioritou vzdělání“ a „Evropa bližší a přístupnější občanům“, kdy 

související změny podpořilo v průměru 56 % účastníků regionálních konferencí. 

 

Žebříček nejčastějších přání pro Evropu podle 

b. Prezentace 14 prioritních změn vyplývajících z národní konference 

V průběhu národní hodnotící konference se všech 100 občanů, kteří se jí zúčastnili, zabývalo některou ze 

14 skupin přání. Na závěr jednání pak každá skupina zvolila jednu prioritní změnu reflektující její přání 
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pro Evropu, která by měla být do roku 2035 provedena. Poslední den národní konference pak všech 100 

účastníků o těchto 14 prioritních změnách hlasovalo. Výsledek hlasování je uveden níže v sestupném 

pořadí podle hlasů pro jednotlivé změny. 

Nejvíce hlasů účastníků národní konference získala změna „Rozvíjet úsporné používání energie v zájmu 

snížení spotřeby a zamezení plýtvání“. 
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Pro každou prioritní změnu občané z příslušné skupiny formulovali její definici, navrhli konkrétní opatření 

nezbytná pro její realizaci a uvedli předpoklady jejího úspěšného provedení do roku 2035.  
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Změna č. 1 – Rozvíjet úsporné používání energie v zájmu snížení spotřeby 

a zamezení plýtvání 

Související přání pro Evropu: Evropa, která aktivně řeší výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí 

 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby energie 

Cílem této změny je podpořit snižování spotřeby energie v Evropě a rozvoj využívání energie 

z obnovitelných zdrojů. Skutečnost, že občané tuto změnu zařadili mezi priority, je důkazem jejich 

pevného přesvědčení, že Evropa a její obyvatelé musí k výzvám v oblasti klimatu a životního prostředí 

zaujmout rozhodný přístup. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Provádění této změny konkrétně obnáší rozvoj ambiciózních výzkumných programů v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie a mobilizaci evropských investičních fondů, které získají přímou účast 

v podnicích působících v tomto odvětví. 

Podle občanů úspěšná realizace této změny předpokládá zavedení závazných cílů v oblasti snižování 

spotřeby energie a klíčových ukazatelů úspornosti, jako je redukce evropského vozového parku nebo 

snižování spotřeby masa. Mezi ambice patří rovněž úspěšné zavedení kvót spotřeby pro jednotlivá 

odvětví, přičemž je třeba zohlednit kolísavou spotřebu podniků a respektovat důvěrnost jejich údajů. 
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Změna č. 2 – Posílit společnou bezpečnostní a obrannou politiku Evropské unie 

Související přání pro Evropu: Evropa, která má silné postavení ve světě  

 

 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: evropská armáda, strategická autonomie 

Tato změna odráží jednomyslně vyjádřené přání občanů dosáhnout v oblasti obrany a bezpečnosti 

v Evropě autonomie, tak abychom nebyli závislí na cizích mocnostech. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Prvním předpokladem úspěšné realizace této změny je podle občanů jmenování evropského komisaře 

odpovědného za otázky obrany a bezpečnosti. 

Pokud jde o obranu, vytvoření stálé armády, jež by byla schopná rychle reagovat a byla by připravena 

k nasazení kdekoliv na světě, by Evropě umožnilo chránit své hranice a případně provádět zásahy 

na žádost třetích zemí. 

V oblasti bezpečnosti by Evropa podle občanů měla zajistit bezpečnost dodávek a ochranu svého 

strategického výzkumu v prioritních odvětvích, mimo jiné v kosmickém odvětví, odvětví kybernetické 

bezpečnosti, ve zdravotnictví nebo v oblasti životního prostředí. Lepší ochrana vnějších hranic by měla 

přispět k řešení problému nedovoleného přistěhovalectví a nedovoleného obchodování. 
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Změna č. 3 – Podporovat kolektivní hospodářskou výkonnost prostřednictvím 

soběstačného a konkurenceschopného průmyslu, jenž EU dokáže zhodnotit 

Související přání pro Evropu: Evropa, která brání své zájmy 

 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: preferování evropské produkce, ochrana know-how, rozvoj špičkových evropských podniků 

Tato změna směřuje k naplnění tří cílů: posílit politiku „preferování evropské produkce“ v rámci Unie, 

zajistit ochranu důležitého vlastnictví a know-how a vytvářet špičkové evropské podniky, tzv. 

„šampiony“. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Pro realizaci těchto cílů je především zapotřebí zavést politiku „preferování evropské produkce“ 

v rámci zadávacích řízení a uhlíkovou daň z dovozu. 

Za účelem ochrany know-how by bylo zapotřebí posílit kontrolu odkupů a zahraničních investic a vytvořit 

systém podpory relokalizace. 

Vytváření špičkových evropských podniků – tzv. šampionů – předpokládá aktivní podporu evropských 

průmyslových partnerství ve strategických odvětvích a posílení veřejných investic rizikového kapitálu. 

Výsledkem úspěšné realizace této změny je podle občanů rozvoj evropských průmyslových partnerství 

v klíčových odvětvích, zvýšení počtu relokací podniků a zlepšení obchodní bilance. 
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Změna č. 4 – Udělit občanům pravomoci na různých úrovních: účast, 

rozhodování, kontrola 

Související přání pro Evropu: Demokratičtější Evropa 

 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: zvýšení volební účasti, evropský barometr spokojenosti, rozšířené využívání konzultací 

s občany 

Prostřednictvím této změny občané navrhují rozvíjet koncepci „plné účasti občanů“ v EU, a to posílením 

jejich zapojení do všech fází rozhodovacího procesu. Je konkrétním projevem ambice občanů dosáhnout 

toho, aby byly jejich názory řádně zohledňovány a aby mohli aktivně ovlivňovat veřejné politiky, jež 

mají dopad na jejich každodenní život. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Podle občanů je zejména třeba rozvíjet a usilovat o trvalou udržitelnost iniciativ zaměřených na občanskou 

angažovanost. Za tímto účelem by mohly být zavedeny různé mechanismy: zřízení stálé poradní rady, 

začlenění pravomocí občanů do rámce smluv EU či vytvoření značky, které by sloužila k označení 

právních předpisů, jež byly s občany konzultovány. 

Úspěšná realizace této změny by se projevila zlepšením ukazatelů, jako jsou například volební účast, 

zájem o Evropskou unii a důvěra v její činnost či vyšší návštěvnost internetových stránek EU. Mezi 

další ukazatele úspěchu patří zvýšení počtu rozhodnutí přijatých po konzultaci s občany a vyšší míra 

využívání evropských občanských iniciativ. 
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Změna č. 5 – Směřovat k federaci evropských států, jíž by náležely silné 

pravomoci v oblastech společného zájmu 

Související přání pro Evropu: Jednotnější Evropa 

 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: sjednocení institucí, volený předseda, posílení pravomocí EU 

Tato změna odráží ambici občanů sjednotit evropské politické instituce. Navrhovaným uspořádáním je 

federace států, jež by měla za cíl posílení sdílených nebo výlučných pravomocí Evropské unie, aniž by se 

však směřovalo k vytvoření federálního státu. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Na vnitřní úrovni by tato změna mohla obnášet rozvoj občanské angažovanosti, zřizování ministerstev 

pro evropské záležitosti v členských státech a v dlouhodobějším horizontu všeobecnou volbu předsedy 

Evropské komise. 

Na vnější úrovni by silnější postavení Evropy v zahraničí mělo konkrétní podobu jediného zástupce, 

který by EU zastupoval na mezinárodní scéně. 

Této federaci států by byl rovněž přidělen větší objem prostředků z evropského rozpočtu, přičemž cílem 

je dosáhnout 10 % HDP (oproti současným 2 %). 
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Změna č. 6 – Nabízet výměnné programy pro všechny věkové kategorie 

Související přání pro Evropu: Evropa, pro niž je prioritou vzdělání 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: školní výměny, Erasmus 

Tato změna získala širokou podporu občanů a odráží význam, který  přikládají setkávání a zkušenostem 

ze života v zahraničí coby silnému zdroji evropské sounáležitosti. V tomto kontextu je cílem překročit 

rámec „akademických znalostí a zažít a prožít Evropu i prostřednictvím prakticky nabytých zkušeností“ 

a nahlížet na vzdělávání jako na celoživotní proces. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Podmínkou úspěšné realizace této změny je především širší nabídka v oblasti mobility, která mimo jiné 

zahrnuje školní výměny, partnerské programy, zájezdy a pracovní mobilitu. Občané se domnívají, že tato 

nabídka musí být široce dostupná pro všechny, zejména pak pro osoby s omezenými zdroji nebo se 

zdravotním postižením. Například Erasmus by se mohl stát programem pro všechny Evropany bez ohledu 

na věk či na zdroje, jimiž disponují. Programy musí být koncipovány tak, aby byly rozmanité, inkluzivní 

a dostupné, a rovněž je třeba zjednodušit administrativu, která s nimi souvisí. 

Kromě tématu mobility bylo rovněž zmíněno, že je důležité vytvářet propojení mezi vzdělávacími 

systémy (rovnocennost diplomů atd.) a zvýšit atraktivitu Evropy, aby se zamezilo odlivu talentů mimo EU. 
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Změna č. 7 – Vzájemně sdílet kulturu zemí EU prostřednictvím sjednocujících 

iniciativ a akcí 

Související přání pro Evropu: Evropa sdílených kultur a identit 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: evropský festival, státní svátek na Den Evropy, evropská výstava po vzoru světové výstavy 

Expo 

Cílem této změny je vytvářet a zažívat evropanství prostřednictvím společných zážitků, svátků a dalších 

akcí. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Občané se domnívají, že uvedené akce by měly být zábavné, přispívat k sounáležitosti a jednotě a být 

široce přístupné, tak aby zaujaly co největší počet lidí. K dosažení tohoto cíle je třeba zapojit širokou 

veřejnost (zejména děti, školní mládež, studenty a účastníky programu Erasmus), přičemž akce by se měly 

konat na rozmanitých místech (domovy seniorů, školy, úřady, věznice apod.). 

Občané navrhli konkrétně dvě akce, které by měly přispět k setkávání a sbližování Evropanů: evropskou 

výstavu po vzoru světových výstav Expo, která by sloužila k prezentaci všech členských států, a nové 

pojetí Dne Evropy, který slavíme dne 9. května; tento svátek by měl zahrnovat vzdělávací akce zaměřené 

na „mír a další hodnoty, které jsou s Evropou pevně spjaty a které si musíme neustále připomínat“. Dalším 

návrhem bylo, aby se zástupci evropských institucí setkávali s žáky přímo ve školách v členských státech, 

a pomáhali tak přiblížit Evropu občanům od nejútlejšího věku. 
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Změna č. 8 – Harmonizovat oblast zdravotní péče a prostřednictvím společné 

politiky ji zpřístupnit všem Evropanům 

Související přání pro Evropu: Solidární Evropa, která chrání 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: univerzální zdravotní pojištění, harmonizace systémů úhrady nákladů, zdraví jako základní 

právo 

S cílem zajistit všem Evropanům přístup ke zdravotní péči a reagovat tak na „potřebu ochrany a solidarity“ 

byl jednomyslně navržen nadnárodní systém zdravotní péče. Jeho základem by bylo spravedlivé 

financování všemi členskými státy a jako vzor by posloužily nejlepší systémy zdravotní péče v Unii. 

Prostřednictvím této změny vyjadřují občané přání, aby EU hrála aktivnější úlohu v ochraně svých 

obyvatel, zejména v oblasti zdraví s tím, že dosavadní opatření jsou považována za nedostatečná. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Předpokladem úspěšného provedení této změny je zavedení jednotného evropského systému sociálního 

zabezpečení, který získal většinovou podporu účastníků. O konkrétním způsobu zavedení tohoto systému 

se však rozhodnout nepodařilo. Někteří prosazovali „centrální shromažďování údajů, které by všem 

zdravotníkům [v EU] umožnilo přístup ke kompletní anamnéze pacienta“, jiní však takové opatření 

považovali za „další omezení svobod a nepřípustnou kontrolu“. 

Účastníci se nicméně shodli na podmínkách, jež musí být splněny, má-li dojít k významné transformaci 

systému – jsou jimi transparentnost a harmonizace předpisů v této oblasti na celoevropské úrovni, 

jakož i evropský plán pro oblast zdraví. 
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Změna č. 9 – Rozvíjet a řídit strategická odvětví na úrovni EU v zájmu 

zajištění naší suverenity 

Související přání pro Evropu: Konkurenceschopná a inovativní Evropa 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: vytváření špičkových evropských podniků (tzv. šampionů), kontrola zahraničních investic, 

digitální autonomie a energetická soběstačnost 

Občané se domnívají, že je třeba zajistit soběstačnost, a za tímto účelem je nutné na celoevropské úrovni 

řídit strategická odvětví, jako je zdravotnictví, potravinářství, energetika, digitální odvětví, obrana, 

doprava či odvětví nových materiálů. Toto řízení by omezilo konkurenci mezi evropskými podniky 

a podporovalo by vznik špičkových evropských podniků a návrat průmyslových odvětví do Evropy 

prostřednictvím preferování evropské produkce. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

V zájmu dosažení této soběstačnosti by řízením těchto odvětví mohl být pověřen evropský orgán, který 

by schvaloval odkupy evropských podniků konkurenty ze třetích zemí a dohlížel by na to, aby dovážené 

výrobky splňovaly stejné normy jako výrobky z Unie. Ve střednědobém horizontu by výroba 

v evropských strategických odvětvích měla pokrýt 30 % až 50 % evropské spotřeby, v dlouhodobém 

horizontu by to mělo být až 70 %. Dodržení těchto kritérii by mělo zajistit soběstačnost a silnou pozici 

evropského průmyslového modelu i za hranicemi či dokonce jeho vývoz. 
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Změna č. 10 – Zlepšit ochranu životního prostředí a ekosystémů a vytvářet 

chráněné zóny v městských, příměstských a venkovských oblastech 

Související přání pro Evropu: Evropa, která se zasazuje o trvale udržitelný rozvoj 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: urbanizace šetrnější k životnímu prostředí, úcta k půdě a její ochrana 

Cílem této změny je omezit negativní dopad urbanizace na půdu. Rozhodná opatření by umožnila 

omezit výskyt katastrof spojených s narušením půdní struktury, jako jsou sesuvy půdy, a zlepšit kvalitu 

života v městském prostředí, zejména výsadbou stromů. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Občané navrhovali přijmout opatření na dvou úrovních: jednak je nutné zvrátit stávající trend nové 

výstavby, a zpomalit tak tempo tzv. zakrývání půdy, jednak je třeba podpořit proces obnovy půdy 

a „vrátit přírodě, co jí patří“. 
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Změna č. 11 – Vytvořit evropská kontaktní místa pro jednotlivá území, jejichž 

cílem by bylo naslouchat a pomáhat občanům formou poradenství 

Související přání pro Evropu: Evropa bližší a přístupnější občanům 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: Evropské domy, místní referenti pro EU, lepší přístup k informacím 

Cílem této změny je konkrétním způsobem reagovat na názor mnoha účastníků diskuzí, že Evropská unie 

není v běžném životě dostatečně viditelná, a usilovat o její přiblížení občanům. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Ke zkrácení vzdálenosti mezi EU a občany by mohl přispět specializovaný referent na každé radnici či 

obecním úřadě, jehož posláním by bylo naslouchat občanům, případně jim poskytovat poradenství. Mohl 

by poskytovat rady týkající se sociálních či ekonomických záležitostí, konkrétně například o podmínkách 

pro získání evropských dotací, či informovat o úloze různých lobby. Jednalo by se o informace určené 

jednak široké veřejnosti, jednak konkrétním profesním skupinám, zejména malým a středním podnikům 

a předkladatelům projektů, kteří potřebují pomoci při získávání prostředků z evropských fondů. 

V dlouhodobém horizontu by tato změna mohla vést k vytváření evropských kontaktních míst – po vzoru 

již existujících Evropských domů – na místní úrovni s cílem vytvořit hustou síť po celém území. 

Realizaci této změny by bylo možné označit za úspěšnou a kompletní ve chvíli, kdy by každý občan zcela 

„samozřejmě“ věděl, kdo je jeho evropský referent a kde se nachází nejbližší evropské kontaktní místo, 

kde jej vyslechnou a poskytnou mu zdroje, informace a radu. 
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Změna č. 12 – Sjednotit v rámci sedmadvacítky volební systém pro volby 

do Evropského parlamentu a zlepšit jejich přístupnost pro občany nahrazením 

současného volebního systému hlasováním pro jediného kandidáta v každém 

regionu 

Související přání pro Evropu: Evropa s efektivnější správou 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: institucionální změny, kontrola ze strany občanů po celé volební období 

Tato změna je projevem přání občanů být více v kontaktu se svými volenými zástupci a sledovat jejich 

činnost po celou dobu jejich funkčního období. Odráží se v ní i skutečnost, že velká část účastníků diskuzí 

se domnívá, že jejich volení zástupci v Evropském parlamentu dostatečně nereagují – formou konkrétních 

opatření – na jejich obavy a požadavky. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Změna by spočívala ve sjednocení způsobu hlasování na evropské úrovni a v nahrazení systému 

celostátních volebních obvodů systémem regionálních volebních obvodů. Účastníci diskuzí považují 

zavedení těchto změn do roku 2035 za reálně proveditelné. 
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Změna č. 13 – Vypracovat společnou politiku, která by zlepšila přijímání 

a sociální a profesní integraci migrantů (včetně nelegálních) 

Související přání pro Evropu: Evropa jako strážce dodržování základních práv 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: evropský přistěhovalecký úřad, záruky důstojného přijetí ve všech zemích EU 

Cílem této změny je zlepšit přijímání migrantů v Evropské unii, které občané jednomyslně označili 

za naléhavou problematiku. V kontextu stávající situace občané považují za zásadní prostředek k dosažení 

smíru zavedení společné přistěhovalecké politiky založené na konsensu a solidaritě. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Úspěšné zvládnutí této změny by mělo podobu postupného zavádění společné politiky v oblasti přijímání 

migrantů. 

Dále je zapotřebí obrátit se prostřednictvím občanské iniciativy s touto problematikou na Komisi a ve 

střednědobém horizontu zajistit přijetí společného právního rámce pro přijímání a sociální začlenění 

migrantů. V dlouhodobém horizontu by byl tento rámec podpořen vytvořením zvláštního evropského 

úřadu pro přistěhovalectví a zařazením migrační politiky mezi pravomoci Evropské unie. 
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Změna č. 14 – Chránit jedinečné bohatství (označování potravin, řemeslná 

výroba, tradiční postupy) jednotlivých evropských regionů, aby se zamezilo 

uniformizaci životního stylu a zajistila se sledovatelnost a kvalita výrobků 

Související přání pro Evropu: Evropa, v níž mají prioritu zájmy jednotlivých států 

Co tato změna obnáší? 

Klíčová slova: evropská označení, důraz na obohacující rozměr rozmanitosti kultur a tradic 

V případě této změny je cílem ochrana evropské rozmanitosti v oblasti tradic a výrobních postupů 

a zamezení uniformizaci životního stylu, která je Evropské unii často vytýkána. 

Jaké jsou klíčové etapy a předpoklady úspěchu? 

Podle občanů je zejména třeba lépe zpřístupnit stávající databázi evropských a vnitrostátních označení. 

Za tímto účelem bylo navrženo vytvořit internetovou stránku na principu „tří kliknutí“: první zavede 

uživatele na stránku, druhé zobrazí mapu regionů Evropské unie a třetí popis označení spojených s daným 

regionem. 

Úspěšná realizace této změny by spočívala v intenzivnější komunikaci o tom, čeho se v této oblasti již 

podařilo dosáhnout, což by mělo vést k lepší informovanosti občanů o rozmanitosti evropské kultury. 
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Část druhá: prezentace výsledků konzultace „Slovo mají 

mladí“ 

 

Období konzultace 

9. května 2021 – 18. července 2021 

 

Základní údaje o konzultaci 

50 008 účastníků 

2 918 návrhů 

338 330 hlasů 

 

Konzultace „Slovo mají mladí“ byla zahájena z podnětu státního tajemníka pro evropské záležitosti. Je 

součástí Konference o budoucnosti Evropy – unikátního projektu evropských institucí založeného 

na občanské účasti, jehož cílem je umožnit všem evropským občanům, aby uvedli, co od Evropské unie 

očekávají. Poznatky získané během konzultace poslouží jako podklady pro činnost v rámci Konference 

o budoucnosti Evropy a francouzského předsednictví Rady Evropské unie. 

4 hlavní poznatky 

1. Velká účast: konzultace se zúčastnilo více než 50 000 mladých Francouzek a Francouzů ze 

všech regionů. 

2. Nejvýraznějšího konsensu účastníci konzultace dosáhli v otázkách změny klimatu, relokalizace 

výrobních aktivit zpět do Evropy, oživení dynamiky evropské demokracie a vlivu EU ve světě 

(hospodářství, výzkum, lidská práva, demokracie). 
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3. Jednotnější Evropa, která má silnější pozici – tento požadavek zazníval v průběhu celého 

procesu konzultace a vedl k širokému konsensu v několika bodech: 

- hospodářsky silnější Evropa (zejména díky relokalizaci), která dokáže čelit konkurenci Číny 

a Spojených států, 

- diplomaticky aktivní Evropa, jejíž hlas má na mezinárodní scéně váhu, 

- Evropa, která má vedoucí postavení v globálním boji proti změně klimatu, 

- evropská mládež, jíž záleží na jednotné Evropě, 

- jednota Evropy v oblasti výzkumu a inovací. 

 

4. Mladí lidé rovněž široce podpořili čtyři návrhy, jež doplňují návrhy předložené v rámci 

panelových diskuzí občanů: 

- ekologicky a sociálně odpovědné evropské hospodářství, 

- více železničních spojení mezi různými regiony Evropy, 

- Evropa se spravedlivější fiskální politikou, 

- rozhodná opatření EU na podporu práv žen. 
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22 návrhů, které získaly širokou podporu, a 13 kontroverzních návrhů rozdělených 

do 9 tematických skupin Konference o budoucnosti Evropy 

 

Návrhy, které získaly širokou podporu, jsou ty, pro něž hlasovala většina účastníků konzultace. Tyto návrhy 

získaly průměrně 79 % „hlasů pro“. 

 

Kontroverzní návrhy jsou návrhy, o nichž účastníci konzultace intenzivně debatovali a které získaly 

přibližně stejný počet hlasů pro a proti. Průměrně tyto návrhy získaly 40 % „hlasů pro“ a 38 % „hlasů 

proti“. 

 

Na základě analýzy bylo identifikováno celkem 22 návrhů, které si získaly širokou podporu, 

a 13 kontroverzních návrhů. Těchto 22 návrhů, které si získaly širokou podporu, a 13 kontroverzních 

návrhů bylo rozděleno do 9 skupin odpovídajících hlavním tématům Konference o budoucnosti Evropy. 
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Přehled návrhů, které získaly širokou podporu, a kontroverzních návrhů 
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Závěry 

 

 

 

„Kdybyste měli jedním slovem vyjádřit, jaká by podle Vás měla být EU v roce 2035 ...“: 

 

 

 

 

odpovědi účastníků národní konference na závěrečnou otázku: 

„Kdybyste měli jedním slovem vyjádřit, jaká by podle Vás měla být EU v roce 2035 ...“ 

 

 

 


