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Konferencia o budúcnosti Európy 
Európska panelová diskusia občanov 4: 

„EÚ vo svete/migrácia“  
 
ODPORÚČANIA PRIJATÉ PANELOM (NA POSTÚPENIE DO PLÉNA) 
 
 
Okruh 1 Sebestačnosť a stabilita  
 
Podokruh 1.1 Autonómia EÚ  
 
 

1. Odporúčame, že by sa mali lepšie propagovať a finančne podporovať 
strategické výrobky európskej výroby (napríklad poľnohospodárske produkty, 
polovodiče, zdravotnícke vybavenie, inovatívne digitálne a environmentálne 
technológie) s cieľom zachovať ich prístupnosť a cenovú dostupnosť pre 
európskych spotrebiteľov a v čo najväčšej miere znížiť závislosť od krajín mimo 
Európy. Táto podpora by mohla zahŕňať štrukturálne a regionálne politiky, 
podporu na udržanie priemyslu a dodávateľských reťazcov v rámci EÚ, daňové 
úľavy, dotácie, aktívnu politiku v oblasti MSP, ako aj vzdelávacie programy na 
udržanie súvisiacich kvalifikácií a pracovných miest v Európe. Aktívna 
priemyselná politika by však mala byť selektívna a zameraná na inovatívne 
produkty alebo produkty, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie základných 
potrieb a služieb. 
 
Odporúčame to, pretože Európa sa stala až príliš závislou od krajín mimo Európy 
v kľúčových oblastiach, ktoré v sebe majú potenciál pre diplomatické spory a 
mohli by vyústiť do nedostatku základných alebo strategicky významných 
produktov alebo služieb. Keďže výrobné náklady sú v EÚ často vyššie než inde vo 
svete, aktívnejšia propagácia a podpora týchto produktov umožní Európanom 
kupovať konkurencieschopné európske výrobky a bude ich k tomu motivovať. 
Takisto posilní európsku konkurencieschopnosť a udrží priemysel a pracovné 
miesta orientované na budúcnosť v Európe. Silnejšia regionalizácia výroby 
povedie takisto k zníženiu nákladov na dopravu a poškodenia životného 
prostredia. 
 
 

2. Odporúčame, aby EÚ znížila svoju závislosť od dovozu ropy a plynu. Malo by 
sa to uskutočniť pomocou aktívnej podpory verejnej dopravy a projektov 
energetickej efektívnosti, celoeurópskej vysokorýchlostnej železničnej a 
nákladnej siete, rozšírenia poskytovania čistej energie z obnoviteľných zdrojov 
(najmä slnečnej a veternej energie) a alternatívnych technológií (napríklad 
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vodíkových technológií alebo technológií energetického zhodnocovania 
odpadu). EÚ by mala tiež propagovať kultúrnu zmenu od používania 
individuálnych automobilov k využívaniu verejnej dopravy, spoločnému 
využívaniu elektrických automobilov a cyklistike. 
 
Odporúčame to, pretože sa tým vytvorí výhodná situácia z hľadiska autonómie 
Európy od vonkajšej závislosti, ako aj ambicióznych cieľov v oblasti klímy a cieľov 
zníženia CO2. Takisto to Európe umožní stať sa silným hráčom v oblasti 
technológií orientovaných na budúcnosť, posilniť svoje hospodárstvo a vytvárať 
pracovné miesta. 
 
 

3. Odporúčame, aby sa prijali právne predpisy na úrovni EÚ s cieľom zaručiť, že 
všetky výrobné a dodávateľské procesy EÚ a tovar, ktorý sa dováža, spĺňajú 
kvalitatívne, etické a udržateľné európske normy, ako aj všetky príslušné 
európske normy v oblasti ľudských práv, pričom by sa produktom, pri ktorých 
sa tieto predpisy dodržiavajú, ponúkla možnosť certifikácie. 
 
Odporúčame to, pretože to pomôže spotrebiteľom aj obchodníkom získať 
jednoduchý prístup k informáciám o produktoch, ktoré si kupujú/s ktorými 
obchodujú. Dosiahne sa to kontrolou systému certifikácie. Certifikácia tiež 
pomôže zmierniť rozdiel medzi lacnými a drahými produktmi, ktoré sú dostupné 
na trhu. Lacné produkty nebudú spĺňať požadovanú normu, a tak sa nebudú 
môcť považovať za produkty dobrej kvality. Oprávnenie na túto certifikáciu by 
slúžilo na ochranu životného prostredia, šetrenie zdrojov a podporu 
zodpovednej spotreby. 
 
 

4. Odporúčame vykonávať celoeurópske programy na podporu malých 
miestnych výrobcov zo strategických sektorov vo všetkých členských štátoch. 
Títo výrobcovia by boli profesionálne vyškolení, finančne by sa podporovali 
prostredníctvom dotácií a motivovali by sa k výrobe (v prípade, že sú suroviny 
dostupné v EÚ) väčšieho množstva tovarov, ktoré spĺňajú požiadavky, na úkor 
dovozu. 
 
Odporúčame to, pretože podporou výrobcov v strategických sektoroch, ktorí sú 
usadení v EÚ, môže EÚ dosiahnuť hospodársku autonómiu v týchto sektoroch. 
Tým by sa mohol celý proces výroby len posilniť, čím sa podporí inovácia. To by 
viedlo k udržateľnejšej produkcii surovín v EÚ, k zníženiu nákladov na dopravu a 
tiež by to slúžilo na ochranu životného prostredia. 
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5. Odporúčame zlepšiť dodržiavanie ľudských práv na európskej úrovni 
prostredníctvom: zvýšenia informovanosti v krajinách, ktoré do požadovanej 
miery nedodržiavajú EDĽP (Európsky dohovor o ľudských právach) alebo 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; prísnej kontroly 
koordinovanej prostredníctvom EÚ a porovnávacieho prehľadu v oblasti 
justície týkajúcej sa miery, do akej sa v členských štátoch dodržiavajú ľudské 
práva, a dôrazného presadzovania súladu prostredníctvom rôznych druhov 
sankcií. 
 
Odporúčame to, pretože členské štáty sa na ľudských právach dohodli už pri 
ratifikácii Európskeho dohovoru o ľudských právach a teraz je potrebné zvýšiť 
jeho prijímanie v každom členskom štáte s cieľom zabezpečiť, že ľudské práva 
budú v týchto členských štátoch v aktívnom povedomí a budú sa dodržiavať. 
 
 

6. Odporúčame začať revíziu a intenzívnu komunikačnú kampaň na 
celoeurópskej úrovni s cieľom zvýšiť povedomie európskych občanov o sieti 
EURES (Európske služby zamestnanosti), imigračnom portáli EÚ a nástroji EÚ 
na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín a 
dosiahnuť, aby ich častejšie navštevovali podniky v EÚ s cieľom inzerovať a 
zverejňovať v nich svoje pracovné ponuky. 
 
Odporúčame, aby sa nevytvárala nová online platforma na inzerciu pracovných 
príležitostí pre európsku mládež. Podobných iniciatív už na európskej úrovni 
existuje viac než dosť. Veríme, že kľúčom k propagácii existujúcej pracovnej sily 
a pracovných príležitostí na európskej úrovni je posilňovať to, čo už existuje. 
 

Podokruh 1.2 Hranice  
 
 

7. Odporúčame, aby sa vytvoril systém pre migráciu pracovnej sily do EÚ, ktorý 
bude založený na skutočných potrebách európskeho trhu práce. Mal by 
existovať jednotný systém uznávania odborných a vysokoškolských diplomov 
z krajín mimo EÚ aj v rámci nej. Mali by vzniknúť ponuky na získanie odbornej 
kvalifikácie, ako aj ponuky na kultúrnu a jazykovú integráciu kvalifikovaných 
migrantov. Žiadateľom o azyl s príslušnými kvalifikáciami by sa mal povoliť 
prístup na trh práce. Mala by sa zriadiť integrovaná agentúra, ktorej základom 
by mohla byť Európska sieť spolupráce služieb zamestnanosti. 
 
Odporúčame to, pretože Európa potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu v určitých 
oblastiach, ktoré nedokážeme plne pokryť interne. V súčasnosti neexistuje 
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dostatočný počet účinných spôsobov, ako legálne požiadať o pracovné 
povolenie v EÚ. Celoeurópsky systém uznávania odborných a vysokoškolských 
diplomov uľahčí plnenie týchto potrieb a umožní viac zjednodušiť migráciu 
pracovnej sily v rámci EÚ a z krajín mimo nej. Nedostatok zamestnancov by sa 
tak mohol riešiť efektívnejšie a lepšie by sa riadila nekontrolovaná migrácia. 
Otvorenie systému migrácie pracovnej sily pre žiadateľov o azyl by mohlo 
pomôcť urýchliť ich integráciu do európskych hospodárstiev a spoločností. 
 
 

8. Odporúčame, aby Európska únia rozšírila svoje právne predpisy a poskytla 
agentúre Frontex viac právomocí a nezávislosti. Tým jej umožní zasahovať vo 
všetkých členských štátoch, aby mohla zaručiť ochranu všetkých vonkajších 
hraníc EÚ. EÚ by však mala zorganizovať audity procesov týkajúce sa 
organizácie agentúry Frontex, pretože v jej fungovaní je potrebná úplná 
transparentnosť, aby sa zabránilo akejkoľvek forme zneužitia. 
 
Odporúčame to, pretože sa domnievame, že je neprijateľné, aby sa mohol 
agentúre Frontex odoprieť prístup k hraniciam, a to najmä v prípadoch, keď sa 
porušujú ľudské práva. Chceme zaručiť, že agentúra Frontex bude vykonávať 
európske právne predpisy. Je potrebné kontrolovať aj samotnú agentúru 
Frontex, aby sa zabránilo nevhodnému správaniu v rámci tejto organizácie.  
 
 

9. Odporúčame, aby Európska únia vytvorila špeciálne pre ekonomických 
migrantov možnosť preverovania občanov (s cieľom získať informácie o 
preukázateľných zručnostiach, minulosti atď.) v krajine odchodu. Tým by sa 
určilo, kto je oprávnený prísť do EÚ a pracovať tu, v závislosti od 
hospodárskych potrieb/voľných pracovných miest hostiteľskej krajiny. Tieto 
preverovacie kritériá musia byť zverejnené a každému dostupné na 
nahliadnutie. Uskutočniť by sa to mohlo vytvorením (online) Európskej 
imigračnej agentúry.  
 
Odporúčame to, pretože takto by ľudia nemuseli nelegálne prekračovať hranice. 
Vznikol by kontrolovaný tok ľudí, ktorí vstupujú do EÚ, v dôsledku čoho by 
poľavil tlak na hranice. Zároveň to umožní obsadiť voľné pracovné miesta v 
hostiteľských krajinách. 
 
 

10. Odporúčame, aby Európska únia zabezpečila, že uvítacia politika a zariadenia 
budú na všetkých hraniciach rovnaké, budú dodržiavať ľudské práva a zaručí 
sa v nich bezpečnosť a zdravie pre všetkých migrantov (napríklad pre tehotné 
ženy a deti).  
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Odporúčame to, pretože si veľmi ceníme spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s 
migrantmi na všetkých hraniciach. Chceme zabrániť tomu, aby migranti zostávali 
na hraniciach príliš dlho a aby členské štáty boli preťažené prílevom migrantov. 
Členské štáty musia byť dobre vybavené na ich privítanie.  
 

Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner  
 
Podokruh 2.1 Obchod a vzťahy z etického hľadiska 
 
 

11. Odporúčame, aby EÚ zaviedla obmedzenia dovozu výrobkov z krajín, ktoré 
umožňujú detskú prácu. Malo by sa tak urobiť prostredníctvom čierneho 
zoznamu spoločností, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať podľa aktuálnych 
okolností. Ďalej odporúčame, aby sa zabezpečil postupný prístup ku 
školskému vzdelávaniu pre deti, ktoré skončia s detskou prácou, a aby sa 
prostredníctvom informácií z oficiálnych kanálov EÚ, napr. kampaňami a 
rozprávaním príbehov, zvyšovala informovanosť spotrebiteľov o detskej práci. 
 
Odporúčame to, pretože si uvedomujeme spojenie medzi nedostatočným 
prístupom ku školskému vzdelávaniu a prítomnosťou detskej práce. Týmto 
odporúčaním chceme zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, znížiť dopyt po 
výrobkoch vyrobených detskou prácou tak, aby sa s touto praktikou nakoniec 
skoncovalo.  
 
 

12. Odporúčame, aby EÚ vytvorila partnerstvo s rozvojovými krajinami, 
podporovala ich infraštruktúru a delila sa o kompetencie výmenou za 
vzájomne prospešné obchodné dohody s cieľom pomôcť im pri prechode k 
využívaniu zdrojov zelenej energie. 
 
Odporúčame to s cieľom uľahčiť prechod k využívaniu obnoviteľných zdrojov 
energie v rozvojových krajinách prostredníctvom obchodných partnerstiev a 
diplomatických dohôd. Vytvorili by sa tak dlhodobé dobré vzťahy medzi EÚ a 
rozvojovými krajinami a prispelo by sa k boju proti zmene klímy. 
 
 

13. Odporúčame, aby EÚ zaviedla povinné ekologické skóre, ktoré by sa uvádzalo 
v prednej časti všetkých výrobkov, ktoré si môže bežný spotrebiteľ kúpiť. Toto 
ekologické skóre by sa vypočítavalo podľa emisií z výroby a dopravy, ako aj 
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škodlivého obsahu na základe zoznamu nebezpečných výrobkov. Ekologické 
skóre by mal riadiť a monitorovať orgán EÚ. 
 
Odporúčame to s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v EÚ o 
environmentálnej stope výrobkov, ktoré si kupujú. Ekologické skóre by 
predstavovalo celoeurópsky spôsob uvádzania miery, ktorý by jednoducho 
ukazoval, ako je určitý produkt environmentálne vhodný. Ekologické skóre by 
malo zahŕňať QR kód na zadnej strane výrobku, ktorý by poskytoval ďalšie 
informácie o jeho environmentálnej stope.  
 
Podokruh 2.2 Medzinárodné opatrenia v oblasti klímy 
 
 

14. Odporúčame, aby Európska únia prijala stratégiu s cieľom získať väčšiu 
autonómiu pri výrobe energie. Európsky orgán, ktorý by zahŕňal všetky 
existujúce európske inštitúcie v oblasti energetiky, by mal koordinovať rozvoj 
energií z obnoviteľných zdrojov v závislosti od potrieb, kapacity a zdrojov 
členských štátov, pričom by mal rešpektovať ich suverenitu. Inštitúcie by 
podporovali vzájomnú výmenu poznatkov s cieľom vykonávať túto stratégiu. 
 
Odporúčame to, pretože pre súčasnú závislosť sme zraniteľní v situáciách 
politického napätia s krajinami, z ktorých dovážame. Vidíme to pri súčasnej kríze 
v oblasti elektriny. V rámci tejto koordinácie by sa však mala rešpektovať 
suverenita každej krajiny. 
 
 

15. Odporúčame stanoviť vyššie environmentálne normy pre vývoz odpadu v 
rámci EÚ aj mimo nej a prísnejšie kontroly a sankcie na zastavenie 
nezákonného vývozu. EÚ by mala stimulovať členské štáty, aby viac recyklovali 
vlastný odpad a využívali ho na výrobu energie. 
 
Odporúčame to s cieľom zastaviť poškodzovanie životného prostredia, keď sa 
niektoré krajiny zbavujú svojho odpadu na úkor iných, najmä pokiaľ sa to deje 
mimo akýchkoľvek environmentálnych noriem. 
 
 

16. Odporúčame, aby EÚ silnejšie podporovala prebiehajúci environmentálny 
prechod tým, že stanoví cieľ skoncovať so znečisťujúcimi obalmi. Zahŕňalo by 
to propagáciu menšieho množstva obalov alebo environmentálne vhodnejších 
obalov. Aby sa zabezpečilo, že aj menšie spoločnosti sa budú môcť prispôsobiť, 
mala by sa poskytovať pomoc a určité úpravy. 
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Odporúčame to, pretože potrebujeme obmedziť využívanie prírodných zdrojov, 
a to najmä surovín z krajín mimo EÚ. Takisto potrebujeme obmedziť škody, ktoré 
Európania spôsobujú našej planéte a jej klíme. Zvýšená podpora pre malé 
spoločnosti má zásadný význam, aby sa zabezpečilo, že sa dokážu prispôsobiť 
bez zvyšovania svojich cien. 
 
 

17. Odporúčame, aby sa krajiny Európskej únie serióznejšie spoločne venovali 
otázke jadrovej energie. Malo by dochádzať k väčšej spolupráci pri 
posudzovaní využívania jadrovej energie a jej úlohy pri prechode, ktorý Európa 
potrebuje, aby pokročila smerom k zelenej energii. 
 
Odporúčame to, pretože otázku jadrovej energie nemôže riešiť jedna krajina. V 
súčasnosti v polovici členských štátov existuje vyše sto reaktorov a ďalšie sa 
budujú. Keďže máme spoločnú elektrizačnú sústavu, je nízkouhlíková elektrina, 
ktorú tieto reaktory vyrábajú, prospešná pre všetkých Európanov a zvyšuje 
energetickú sebestačnosť. Nekrytý jadrový odpad alebo havária by navyše 
zasiahli viaceré krajiny. Bez ohľadu na to, či sa rozhodne o využívaní jadrovej 
energie alebo nie, Európania by o tom mali diskutovať spoločne a mali by 
vypracovať zbližujúce sa stratégie, pričom sa bude rešpektovať suverenita 
jednotlivých štátov. 
 
 
Podokruh 2.3 Podpora európskych hodnôt 
 
 

18. EÚ by sa mala viac priblížiť svojim občanom. Odporúčame, aby EÚ vytvorila a 
posilnila spojenie s občanmi a miestnymi inštitúciami, ako sú miestne 
samosprávy, školy a obce. Cieľom toho by malo byť zlepšenie 
transparentnosti, priblíženie sa k občanom a lepšia komunikácia s nimi o 
konkrétnych iniciatívach EÚ a všeobecných informáciách o EÚ.  
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti nie sú informácie o EÚ dostatočne 
dostupné pre všetky skupiny spoločnosti a nedostanú sa k bežným občanom. 
Často sú nudné, ťažko zrozumiteľné a nie sú používateľsky ústretové. To sa musí 
zmeniť, aby sa zabezpečilo, že občania budú mať o úlohe a činnosti EÚ jasnú 
predstavu. Aby informácie o EÚ vzbudili záujem, musí byť ich vyhľadávanie 
jednoduchšie, musia byť motivujúce, zaujímavé a prezentované v bežnom 
jazyku. Navrhujeme: Návštevy politikov EÚ v školách, využívanie rádia, 
podcastov, priamej pošty, tlače, autobusových kampaní, sociálnych sietí, 
miestnych občianskych zhromaždení a vytvorenie osobitnej skupiny na zlepšenie 
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komunikácie EÚ. Týmito opatreniami sa občanom umožní získať informácie o 
EÚ, ktoré nebudú prefiltrované vnútroštátnymi médiami. 
 
 

19. Odporúčame väčšiu účasť občanov na politikách EÚ. Navrhujeme vytvoriť 
podujatia s priamym zapojením občanov podobné Konferencii o budúcnosti 
Európy. Mali by sa organizovať na vnútroštátnej, miestnej aj európskej úrovni. 
EÚ by mala pre tieto udalosti poskytnúť ucelenú stratégiu a centrálne riadenie. 
 
Odporúčame to, pretože prostredníctvom takýchto podujatí participatívnej 
demokracie sa budú poskytovať správne informácie o EÚ a zlepší sa aj kvalita 
politík EÚ. Podujatia by sa mali organizovať s cieľom podporovať základné 
hodnoty EÚ – demokraciu a aktívnu účasť občanov. Poskytli by politikom 
možnosť ukázať občanom, že považujú za dôležité, aby občania mali vedomosti 
o súčasných udalostiach, a že by sa mali podieľať na ich vytváraní. Centralizované 
usmernenia poskytnú vnútroštátnym a miestnym konferenciám ucelenú a 
jednotnú formu.  
 
 

Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
Podokruh 3.1 Bezpečnosť a obrana 
 
 

20. Odporúčame, aby sa budúce „spoločné ozbrojené sily Európskej únie“ 
využívali prevažne na účely sebaobrany. Akýkoľvek druh agresívnej vojenskej 
činnosti je vylúčený. V rámci Európy by to zahŕňalo schopnosť poskytovať 
pomoc v časoch krízy, ako napríklad v prípade prírodných katastrof. Za 
európskymi hranicami by to poskytlo schopnosť nasadenia na územiach za 
mimoriadnych okolností a výlučne podľa príslušného zákonného mandátu od 
Bezpečnostnej rady OSN, a tým v súlade s medzinárodným právom. 
 
Ak by sa toto odporúčanie realizovalo, Európskej únii by to umožnilo byť na 
medzinárodnej scéne vnímanou ako dôveryhodný, zodpovedný, silný a 
mierumilovný partner. Očakáva sa, že jej zvýšená schopnosť reagovať na kritické 
situácie, a to vnútorné aj vonkajšie, prispeje k ochrane jej základných hodnôt. 
 
 
Podokruh 3.2 Rozhodovanie a zahraničná politika EÚ 
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21. Odporúčame, aby v oblasti všetkých otázok, o ktorých sa rozhoduje 
jednohlasne, došlo k zmene a rozhodovalo sa o nich kvalifikovanou väčšinou. 
Jedinými výnimkami by malo byť prijímanie nových členských štátov do EÚ a 
zmeny týkajúce sa základných zásad EÚ, ako sa stanovujú v článku 2 
Lisabonskej zmluvy a v Charte základných práv Európskej únie. 
 
Tým, že EÚ bude pred tretími krajinami vystupovať jednotne, upevní si svoje 
postavenie vo svete a vo všeobecnosti zaktivizuje svoju reakcieschopnosť, a to 
najmä v krízových situáciách. 
 
 

22. Odporúčame, aby Európska únia posilnila svoju schopnosť uvaliť sankcie na 
členské štáty, vlády, subjekty, skupiny a organizácie, ako aj jednotlivé osoby, 
ktoré nedodržiavajú jej základné zásady, dohody a právne predpisy. Je zásadne 
dôležité zabezpečiť rýchle vykonávanie a presadzovanie už existujúcich 
sankcií. Sankcie voči tretím krajinám by mali byť úmerné činu, ktorý ich 
vyvolal, a mali by byť účinné a včas sa začať uplatňovať. 
 
Aby bola EÚ dôveryhodná a spoľahlivá, musí uplatňovať sankcie voči tým, ktorí 
porušujú jej zásady. Tieto sankcie by sa mali bez váhania a aktívne presadzovať 
a overovať. 
 
 
Podokruh 3.3 Susedné krajiny a rozširovanie 
 
 

23. Odporúčame, aby Európska únia vyčlenila osobitný rozpočet na vypracovanie 
vzdelávacích programov o fungovaní EÚ a jej hodnotách. Potom sa predložia 
členským štátom, ktoré by ich chceli začleniť do svojich školských osnov (na 
základných, stredných a vysokých školách). Okrem toho by sa študentom, ktorí 
by chceli študovať v inej európskej krajine prostredníctvom programu 
Erasmus, mohol ponúkať osobitný kurz o EÚ a jej fungovaní. Študenti, ktorí si 
tento kurz vyberú, by mali prednosť pri schvaľovaní týchto spomínaných 
programov Erasmus. 
 
Odporúčame to na posilnenie pocitu spolupatričnosti k EÚ. Občanom to umožní 
lepšie sa identifikovať s EÚ a šíriť jej hodnoty. Navyše to tiež zlepší 
transparentnosť, pokiaľ ide o fungovanie EÚ, prínosy členstva v EÚ a boj proti 
protieurópskym hnutiam. Malo by to slúžiť na odradenie členských štátov od 
odchodu z EÚ. 
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24. Odporúčame, aby EÚ lepšie využívala svoju politickú a hospodársku váhu vo 
vzťahoch s inými krajinami s cieľom zabrániť, aby určité členské štáty čelili 
bilaterálnym hospodárskym, politickým a sociálnym tlakom. 
 
Odporúčame to z troch dôvodov. Po prvé to posilní pocit jednoty v rámci EÚ. Po 
druhé jednostranná reakcia zabezpečí jasnú, silnú a rýchlejšiu odpoveď, ktorá 
zabráni akýmkoľvek pokusom iných krajín o zastrašovanie a vyvolávanie 
represívnych politík voči členom EÚ. Po tretie sa tým posilní bezpečnosť Únie a 
zabezpečí sa, že žiadny členský štát sa nebude cítiť vynechávaný alebo 
ignorovaný. Dvojstranné reakcie rozdeľujú EÚ a to predstavuje slabosť, ktorú 
tretie krajiny využívajú proti nám. 
 
 

25. Odporúčame, aby Európska únia zlepšila svoju mediálnu stratégiu. Na jednej 
strane by EÚ mala posilniť svoju viditeľnosť v sociálnych sieťach a aktívne 
propagovať svoj obsah. Na druhej strane by EÚ mala naďalej organizovať 
konferencie, ako je Konferencia o budúcnosti Európy, a to každoročne a na 
prezenčnom základe. Okrem toho takisto odporúčame, aby EÚ ďalej nabádala 
na inovácie prostredníctvom podpory dostupnej európskej platformy 
v sociálnych sieťach. 
 
Odporúčame to, pretože by sa tak mohli nielen osloviť mladí ľudia, ale pomocou 
zaujímavejšieho a účinnejšieho komunikačného nástoja by to vzbudilo aj väčší 
záujem a účasť medzi európskymi občanmi. Tieto podujatia, ako je napríklad 
Konferencia o budúcnosti Európy, by mali občanom umožniť väčšiu účasť na 
rozhodovacom procese a zabezpečiť, že ich hlas bude vypočutý. 
 
 

26. Odporúčame, aby sa členské štáty dohodli na silnej vízii a spoločnej stratégii, 
ktorých cieľom bude zosúladiť a upevniť identitu a jednotu EÚ pred 
umožnením pristúpenia ďalším krajinám. 
 
Odporúčame to, pretože sa domnievame, že pred zvažovaním integrácie ďalších 
krajín je zásadne dôležité posilniť EÚ, ako aj skonsolidovať vzťahy medzi 
členskými štátmi.  Čím viac štátov vstúpi do EÚ, tým komplikovanejší bude 
rozhodovací proces v rámci EÚ. Preto je dôležité preskúmať tie rozhodovacie 
procesy, pri ktorých sa hlasuje na základe jednomyseľnosti. 
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Okruh 4: Migrácia z ľudského hľadiska  
 
Podokruh 4.1 Odstránenie príčin migrácie 
 
 

27. Odporúčame, aby sa Európska únia aktívne zapájala do hospodárskeho rozvoja 
krajín mimo Európskej únie a tam, kde dochádza k najväčšiemu odchodu 
migrantov. EÚ by s pomocou príslušných orgánov (napríklad miestnych MVO, 
miestnych politikov, terénnych pracovníkov, expertov atď.) mala hľadať 
spôsoby, ako mierumilovne, účinne a aktívne zasahovať v krajinách s 
významným odchodom migrantov, ktoré predtým súhlasili s presnými 
podmienkami spolupráce s miestnymi orgánmi. Tieto zásahy by mali mať 
hmatateľné výsledky s merateľnými účinkami. Zároveň by tieto hmatateľné 
výsledky a účinky mali byť jasne vysvetlené, aby občania EÚ rozumeli politike 
rozvojovej pomoci, ktorú Únia vykonáva. V tomto zmysle by sa opatrenia EÚ v 
oblasti rozvojovej pomoci mali viac zviditeľniť. 
 
Odporúčame to, pretože hoci EÚ pracuje v oblasti medzinárodného rozvoja, 
musí v tom aj pokračovať a investovať do transparentnosti a zviditeľnenia v 
rámci politiky a opatrení, ktoré vykonáva. 
 
 

28. Odporúčame vytvoriť spoločný európsky pracovný rámec, a tak zosúladiť 
pracovné podmienky v rámci celej Únie (napr. minimálne mzdy, pracovný čas 
atď.). EÚ by sa mala pokúsiť vytvoriť základné spoločné normy v oblasti práce 
s cieľom zabrániť migrácii občanov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny pôvodu 
za lepšími pracovnými podmienkami. Ako súčasť týchto noriem by EÚ mala 
posilniť úlohu tradičných odborov na nadnárodnej úrovni. EÚ by tak 
považovala vnútornú ekonomickú migráciu (migrácia občanov EÚ) za kriticky 
dôležitú otázku.  
 
Odporúčame to, pretože sme zistili, že mnoho ľudí v EÚ migruje z ekonomických 
dôvodov, keďže medzi pracovnými podmienkami v členských štátoch EÚ existujú 
rozdiely. To vedie k efektu úniku mozgov z krajín, čomu by sa malo zabrániť, aby 
si členské štáty udržali talenty a pracovnú silu. Hoci podporujeme voľný pohyb 
občanov, myslíme si, že ak dochádza k nedobrovoľnej migrácii občanov EÚ medzi 
rôznymi členskými štátmi, je to z ekonomických dôvodov. Preto je dôležité 
vytvoriť spoločný pracovný rámec.  
 
 
Podokruh 4.2 Ohľad na ľudí  
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29. Odporúčame v EÚ vykonávať spoločnú a kolektívnu migračnú politiku založenú 
na zásade solidarity. Chceme sa zamerať na problém týkajúci sa utečencov. 
Spoločný postup vo všetkých členských štátoch Únie by mal byť založený na 
najlepších postupoch a zvykoch, ktoré sa ukazujú ako úspešné vo všetkých 
krajinách Únie. Postup by mal byť proaktívny a aktívne by ho mali vykonávať 
vnútroštátne orgány aj administratíva EÚ.  
 
Problém utečencov sa týka všetkých krajín v EÚ. V súčasnosti sú postupy štátov 
príliš rôznorodé, čo prináša negatívne dôsledky pre utečencov aj pre občanov 
Únie. Preto je potrebný ucelený a konzistentný prístup. 
 
 

30. Odporúčame, aby EÚ zvýšila svoje úsilie o informovanie a vzdelávanie občanov 
členských štátov o témach súvisiacich s migráciou. Tento cieľ by sa mal 
dosiahnuť čo najskorším vzdelávaním detí od začiatku základnej školy na témy, 
ako je migrácia a integrácia. Ak spojíme toto rané vzdelávanie s činnosťami 
MVO a mládežníckych organizácií, ako aj s mediálnymi kampaňami so širokým 
dosahom, mohli by sme svoj cieľ plne dosiahnuť. Okrem toho by sa mala využiť 
široká škála komunikačných kanálov, a to od letákov až po televíziu a sociálne 
siete. 
 
Je dôležité ukázať ľuďom, že migrácia má mnoho pozitívnych aspektov, ako je 
napríklad ďalšia pracovná sila. Chceme zdôrazniť význam zvyšovania 
informovanosti o oboch procesoch, aby ľudia porozumeli dôvodom a dôsledkom 
migrácie, s cieľom odstrániť stigmu, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že je niekto 
vnímaný ako migrant.  
 
 
Podokruh 4.3 Integrácia  
 

31. Odporúčame, aby smernicu 2013/33/EÚ o minimálnych normách pre 
prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch nahradilo povinné nariadenie 
EÚ, ktoré sa bude jednotne uplatňovať vo všetkých členských štátoch. 
Prioritou by malo byť zlepšenie prijímacích a ubytovacích zariadení. 
Odporúčame vytvoriť osobitný monitorovací orgán EÚ na monitorovanie 
vykonávania tohto nariadenia.  
 
Dôvodom je, že existujúca smernica sa nevykonáva vo všetkých členských 
štátoch jednotným spôsobom. Treba zabrániť podmienkam, aké panujú 
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napríklad v utečeneckom tábore Moria. Preto by sa malo vykonávať odporúčané 
nariadenie a malo by zahŕňať aj povinné sankcie. Pokiaľ ide o monitorovací 
orgán, mal by byť silný a spoľahlivý. 
 
 

32. Odporúčame, aby EÚ zabezpečila, že každý žiadateľ o azyl a utečenec bude 
počas konania o pobyte navštevovať jazykový a integračný kurz. Tento kurz by 
mal byť povinný, bezplatný a mal by zahŕňať osobnú asistenciu pri počiatočnej 
integrácii. Mal by sa začať do dvoch týždňov od podania žiadosti o pobyt. 
Okrem toho by sa mali stanoviť stimulačné a sankčné mechanizmy.  
 
Naučenie sa jazyka, ako aj porozumenie kultúre, histórii a etike hostiteľskej 
krajiny, je kľúčovým krokom k integrácii. Zdĺhavé čakanie na počiatočný 
integračný proces má negatívny vplyv na sociálnu asimiláciu migrantov. Sankčné 
mechanizmy môžu pomôcť pri zisťovaní ochoty migrantov začleniť sa. 
 
 
Okruh 5: Zodpovednosť a solidarita v rámci EÚ 
 
Podokruh 5.1 Prerozdelenie migrácie  
 
 

33. Odporúčame nahradiť dublinský systém právne záväznou zmluvou, aby sa na 
základe solidarity a spravodlivosti zabezpečilo spravodlivé, vyvážené a 
proporcionálne prerozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci EÚ. V súčasnosti sa 
od utečencov požaduje, aby svoju žiadosť o azyl predložili v prvom členskom 
štáte EÚ, do ktorého prídu. K tejto zmene systému by malo dôjsť čo 
najrýchlejšie. Návrh Nového paktu o migrácii a azyle Európskej komisie z roku 
2020 predstavuje dobrý začiatok a mal by získať právnu formu, keďže obsahuje 
kvóty na prerozdeľovanie utečencov medzi členské štáty EÚ. 
 
Odporúčame to, pretože v rámci súčasného dublinského systému sa 
nedodržiavajú zásady solidarity a spravodlivosti. Veľká záťaž sa kladie na krajiny 
na hraniciach EÚ, ktoré sú prvými krajinami vstupu väčšiny žiadateľov o azyl na 
územie EÚ. Všetky členské štáty musia prevziať zodpovednosť za riadenie tokov 
utečencov do EÚ. EÚ predstavuje komunitu spoločných hodnôt a mala by podľa 
toho aj konať.  
 
 

34. Odporúčame, aby EÚ poskytla podporu členským štátom EÚ, aby sa žiadosti o 
azyl mohli spracúvať rýchlejšie a aj podľa spoločných noriem. Okrem toho by 
sa utečencom malo poskytnúť humanitárne ubytovanie. S cieľom znížiť záťaž 
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na krajiny príchodu odporúčame, aby sa utečenci po svojom prvom príchode 
do EÚ rýchlo a efektívne premiestnili v rámci EÚ, aby sa ich žiadosť o azyl 
mohla spracovať kdekoľvek inde v rámci EÚ. Na to je potrebná finančná 
podpora od EÚ, ako aj organizačná podpora prostredníctvom Agentúry EÚ pre 
azyl. Osoby, ktorým sa žiadosť o azyl zamietne, sa musia efektívnym spôsobom 
poslať naspäť do krajiny pôvodu, pokiaľ sa ich krajina pôvodu považuje za 
bezpečnú. 
 
Odporúčame to, pretože azylové konania v súčasnosti trvajú príliš dlho a v 
rôznych členských štátoch sa môžu líšiť. Vďaka zrýchleniu azylových konaní 
strávia utečenci menej času čakaním na konečné rozhodnutie o svojom azyle v 
zariadeniach dočasného ubytovania. Žiadatelia o azyl, ktorí budú prijatí, sa zase 
môžu rýchlejšie integrovať vo svojej konečnej cieľovej krajine. 
 
 

35. Odporúčame silnú finančnú, logistickú a operačnú podporu EÚ pre riadenie 
prvého prijatia, ktorá by viedla k možnej integrácii alebo repatriácii 
neregulárnych migrantov. Prijímateľmi tejto podpory budú pohraničné 
členské štáty EÚ, ktoré znášajú záťaž prílevu migrantov. 
 
Silnú podporu odporúčame z dôvodu, že niektoré pohraničné štáty EÚ znášajú 
najväčšiu záťaž spôsobenú prílevom migrantov, a to pre svoju zemepisnú 
polohu. 
 
 

36. Odporúčame, aby sa posilnil mandát pre Agentúru EÚ pre azyl, aby mohla 
koordinovať a riadiť prerozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci členských štátov 
EÚ s cieľom dosiahnuť spravodlivé prerozdelenie. V spravodlivom 
prerozdeľovaní sa musia zohľadniť potreby žiadateľov o azyl, ako aj logistické 
a ekonomické možnosti členských štátov EÚ a ich potreby, pokiaľ ide o trh 
práce. 
 
Odporúčame to, pretože centralizovaná koordinácia a riadenie prerozdeľovania 
žiadateľov o azyl, ktoré členské štáty aj ich občania považujú za spravodlivé, 
zabraňujú chaotickým situáciám a sociálnemu napätiu, čím prispievajú k väčšej 
solidarite medzi členskými štátmi EÚ. 
Podokruh 5.2 Spoločný prístup k azylu 
 
 

37. Odporúčame buď vytvoriť zastrešujúcu inštitúciu EÚ, alebo posilniť Agentúru 
EÚ pre azyl, ktorá by na základe jednotných noriem spracúvala žiadosti o azyl 
a rozhodovala o nich v rámci celej Európskej únie. Takisto by mala byť 
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poverená riadením spravodlivého prerozdeľovania utečencov. Táto inštitúcia 
by tiež mala určovať, ktoré krajiny pôvodu sú bezpečné a ktoré nie, a mala by 
byť zodpovedná za posielanie odmietnutých žiadateľov o azyl naspäť domov.  
 
Odporúčame to, pretože súčasnú azylovú politiku charakterizujú nejasné 
zodpovednosti a rôzne normy, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia. 
To vedie k nekonzistentnému vedeniu azylových konaní v EÚ. Agentúra EÚ pre 
azyl navyše v súčasnosti disponuje len „mäkkou“ mocou. V otázkach týkajúcich 
sa azylu môže členským štátom len radiť.  
 
 

38. Odporúčame bezodkladne vo všetkých členských štátoch EÚ zriadiť azylové 
strediská určené maloletým osobám bez sprievodu. Malo by sa to vykonať pri 
čo najskoršej príležitosti, aby sa maloletým osobám poskytlo ubytovanie a 
starostlivosť v súlade s ich osobitnými potrebami.  
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Mnohí maloletí sú pravdepodobne traumatizovaní (prichádzajú z oblastí, kde 
prebieha konflikt). 
2.) Rôzne deti majú rôzne potreby (podľa veku, zdravotného stavu atď.). 
3.) Ak by sa toto odporúčanie zrealizovalo, zaručilo by sa, že zraniteľné a 
traumatizované maloleté osoby dostanú pri čo najskoršej príležitosti všetku 
potrebnú starostlivosť. 
4.) Keďže títo maloletí sú budúci európski občania a ako takí by, ak sa o nich 
náležite postaráme, mali pozitívne prispieť k budúcnosti Európy. 
 
 

39. Odporúčame vytvoriť spoločný transparentný systém riešenia urýchleného 
spracúvania prípadov žiadateľov o azyl. Týmto procesom by sa mali zabezpečiť 
minimálne normy a mal by sa uplatňovať vo všetkých členských štátoch 
rovnako. 
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Ak sa toto odporúčanie zrealizuje, povedie to k rýchlejšiemu a 
transparentnejšiemu vybavovaniu žiadostí o azyl. 
2.) Ak sa nepodarí urýchliť azylový proces, povedie to k nelegálnej a trestnej 
činnosti. 
3.) Minimálne normy, ktoré spomíname v našom odporúčaní, by mali zahŕňať 
rešpektovanie ľudských práv a zdravotných a vzdelávacích potrieb žiadateľov o 
azyl. 
4.) Realizácia tohto odporúčania by viedla k prístupu k zamestnaniu a 
sebestačnosti, čo by umožnilo pozitívne prispievať do európskej spoločnosti. 
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Legalizácia postavenia v zamestnaní bráni zneužívaniu žiadateľov o azyl v 
pracovnom prostredí. To by mohlo viesť len k úspešnejšej integrácií všetkých 
dotknutých osôb. 
5.) Predĺžené pobyty v azylových centrách majú negatívne dôsledky, pokiaľ ide o 
duševné zdravie a pohodu ich obyvateľov. 
 
 

40. Dôrazne odporúčame kompletne zrevidovať všetky zmluvy a právne predpisy 
upravujúce oblasti azylu a prisťahovalectva v Európe. Ďalej odporúčame, aby 
sa prijal postup platný pre celú Európu. 
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Všetky súčasné zmluvy sú nefunkčné, nepraktické a od roku 2015 dodnes už 
neslúžia svojmu účelu. 
2.) EÚ by mala byť prvou „agentúrou“, ktorá riadi všetky ďalšie agentúry a MVO, 
ktoré sa priamo zaoberajú otázkami azylu.  
3.) Zasiahnuté členské štáty sú také, ktoré sú ponechané, aby tieto otázky 
vyriešili samy. Postoj niektorých štátov založený na „vyberaní si z možností“ 
neukazuje jednotu EÚ v dobrom svetle. 
4.) Nové cielené predpisy by všetkým žiadateľom o azyl umožnili lepšiu 
budúcnosť a viedli by k zjednotenejšej Európe. 
5.) Medzery v súčasných právnych predpisoch vedú k sporom a nesúladu v rámci 
Európy a sú príčinou väčšej netolerancie Európanov voči migrantom. 
6.) Silnejšie a relevantné právne predpisy by viedli k zníženiu miery trestnej 
činnosti a zneužívania súčasného azylového systému. 
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Príloha: ĎALŠIE ODPORÚČANIA, KTORÉ PANEL ZVAŽOVAL, A NESCHVÁLIL 
 
 
Okruh 1 Sebestačnosť a stabilita  
 
Podokruh 1.1 Autonómia EÚ 
 
 
Odporúčame, ak o to rozvojové krajiny požiadajú, intervenčné programy pre 
hospodársky rozvoj založené na partnerstvách prispôsobených potrebám 
jednotlivých štátov a/alebo obchodné dohody po počiatočnom preskúmaní ich 
hospodárskeho potenciálu a s následným poskytovaním hospodárskej pomoci 
a zaručením odbornej prípravy. 

Odporúčame to, pretože to povedie k rozvoju priemyselnej nezávislosti a 
vytvoreniu pracovných miest, čím sa zlepší celková situácia/stav v oblasti 
migrácie. Môže to poslúžiť aj ako pomoc k dosiahnutiu lepších obchodných 
dohôd v rozvojových krajinách. 
 
 

Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner  
 
Podokruh 2.1 Obchod a vzťahy z etického hľadiska 
 
 
Odporúčame, aby EÚ prijala nariadenia, ktorými sa spoločnostiam ukladá 
povinnosť kontrolovať svoj dodávateľský reťazec pravidelným predkladaním 
plnej (audítorskej) správy, a stanovila podmienky, ktoré odmeňujú za dovoz 
alebo ho obmedzujú v súlade s etickými kritériami. V závislosti od veľkosti by 
spoločnosť mala predkladať internú a/alebo externú správu o audite.  
 
Odporúčame to s cieľom rozšíriť etické hľadisko pri obchodovaní s EÚ, a to 
monitorovaním činnosti spoločnosti v dodávateľskom reťazci v rôznych 
krajinách, stimulovaní spoločností, aby sa správali v súlade s etickými kritériami, 
ako je napríklad používanie nebezpečných produktov, pracovné práva a 
podmienky, možné využívanie detskej práce a ochrana životného prostredia. 
Toto odporúčanie by sa netýkalo online produktov zakúpených priamo 
spotrebiteľom. 
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Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
Podokruh 3.1 Bezpečnosť a obrana 
 
 
Odporúčame, aby sa vypracovala nová koncepcia pre súčasnú bezpečnostnú 
štruktúru v Európe s cieľom spraviť z nej účinnejšiu, efektívnejšiu a schopnejšiu 
nadnárodnú štruktúru. To v konečnom dôsledku povedie k vytvoreniu 
„spoločných ozbrojených síl Európskej únie“. Tento vývoj by mal zahŕňať 
postupné začleňovanie a následnú premenu národných ozbrojených síl. 
Predpokladá sa, že takýmto zjednotením vojenských kapacít a spôsobilostí v 
celej Európskej únii sa tiež podporí trvalá európska integrácia. Vytvorenie 
spoločných ozbrojených síl Európskej únie by si tiež vyžadovalo novú dohodu 
o spolupráci s NATO, ako aj s mimoeurópskymi členskými štátmi NATO. 
 
V nadväznosti na toto odporúčanie očakávame, že sa vojenské štruktúry v rámci 
Európskej únie stanú nákladovo efektívnejšími a že budú schopné reagovať a 
konať tam, kde je to potrebné. V dôsledku takéhoto integrovaného prístupu by 
Európska únia mala mať lepšie možnosti rozhodne a koordinovane konať v 
kritických situáciách. 
 
 
Okruh 4: Migrácia z ľudského hľadiska  
 
Podokruh 4.1 Odstránenie príčin migrácie 
 
 
Odporúčame, aby EÚ vytvorila protokol opatrení týkajúcich sa nadchádzajúcej 
utečeneckej krízy, ku ktorej dôjde v dôsledku klimatickej krízy. V rámci tohto 
protokolu musí EÚ rozšíriť vymedzenie pojmov utečenec a žiadateľ o azyl tak, 
aby boli súhrnnejšie a zahŕňali osoby zasiahnuté zmenou klímy. Keďže mnohí 
migranti nebudú mať možnosť vrátiť sa do svojej krajiny z dôvodu jej 
neobývateľnosti, ďalšou súčasťou protokolu by sa malo zabezpečiť, že 
inštitúcie nájdu nové využitie pre oblasti zasiahnuté zmenou klímy s cieľom 
podporiť migrantov, ktorí tieto územia opustili. Napríklad zaplavené oblasti by 
sa mohli využiť na vytvorenie veterných parkov na výrobu energie. 
 
 
 



 

Panelová diskusia 4 – 3. zasadnutie – 20 

Európska panelová diskusia občanov 4: „EÚ vo svete/migrácia“ 

Odporúčame to, pretože za zmenu klímy sme zodpovední my všetci. Preto máme 
aj zodpovednosť voči tým, ktorých najviac zasiahla. Hoci nemáme žiadne 
predpovede ani konkrétne údaje týkajúce sa budúcich klimatických utečencov, 
je zmena klímy niečo, čo určite zasiahne do životov miliónov ľudí. 

 
 

Podokruh 4.2 Ohľad na ľudí 
 
 
Odporúčame okamžite posilniť financovanie legálnych a humánnych ciest a 
dopravných prostriedkov pre utečencov z krízových oblastí, a to 
organizovaným spôsobom. Mal by sa vytvoriť osobitný systém bezpečných 
európskych ciest, ktorý by reguloval osobitný orgán vytvorený osobitne na 
tento účel. Táto agentúra zriadená prostredníctvom legislatívneho postupu by 
mala vlastné právomoci zakotvené vo vlastnom rokovacom poriadku.  
 
Obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo sú závažné problémy, ktoré je potrebné 
riešiť. Naše odporúčanie by určite viedlo k zníženiu ich miery.  
 
 
Podokruh 4.3 Integrácia 
 
 
Odporúčame, aby sa prijala európska smernica, ktorou by sa zaručilo, že žiadna 
obývaná časť žiadneho členského štátu nebude mať viac ako 30 % obyvateľov 
pochádzajúcich z tretích krajín. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť do roku 2030 a 
členským štátom EÚ sa musí na jeho uskutočnenie poskytnúť pomoc. 
 
Odporúčame to, pretože rovnomernejšie geografické rozdelenie povedie k 
lepšiemu prijatiu migrantov zo strany miestneho obyvateľstva, čím sa zlepší ich 
integrácia. Percentuálny podiel bol inšpirovaný novou politickou dohodou v 
Dánsku.  
 


