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Úvod 

Konferencia o budúcnosti Európy je bezprecedentnou formou aktívnej účasti občanov umožňujúcou 

konzultácie s občanmi 27 členských štátov Európskej únie, aby tak boli v centre prijímania rozhodnutí 

na nadchádzajúce roky a desaťročia. Občania EÚ sa týmto spôsobom vyzývajú, aby vyjadrili svoje názory 

a navrhli zmeny a konkrétne formy opatrení, ktoré Európe umožnia vymedziť si novú ambíciu a riešiť 

globálne výzvy, ktorým dnes čelí. 

Francúzska vláda podporuje iniciatívy predsedníckeho tria Konferencie o budúcnosti Európy, 

predovšetkým tým, že nabáda svojich občanov, aby významne prispievali na online platformu a na celom 

území organizovali podujatia. 

Súbežne s týmito európskymi iniciatívami si vláda želala uskutočniť participatívnu konzultáciu 

aj na vnútroštátnej úrovni. 

Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci (MEAE) tak s pomocou Ministerstva pre vzťahy s parlamentom 

a otázky občianskej angažovanosti (MRPCC) a odborných znalostí Medziministerského centra pre otázky 

občianskej angažovanosti (CIPC) zorganizovalo občiansku konzultáciu založenú na pevnom metodickom 

prístupe (pozri nižšie „Prijaté záväzky a metodický prístup“). Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci 

sa pri realizácii tohto postupu opieralo o služby konzorcia pozostávajúceho zo spoločností Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques a Harris Interactive. Pri usporiadaní 18 konferencií na celom území 

napokon zohrali kľúčovú úlohu regionálne prefektúry. 

V rámci tejto konzultácie dostali účastníci len jedinú otázku: „Aké zmeny si ako francúzski občania želáte 

pre Európu?“ (pozri prílohu IV „Mandát na účasť“). 
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Táto národná konzultácia nadobudla formu 18 regionálnych konferencií v 13 metropolitných regiónoch 

a piatich francúzskych zámorských regiónoch, ktoré sa konali počas troch víkendov v septembri a októbri 

2021 a na ktorých sa zúčastnilo 30 až 50 náhodne vybratých občanov (spolu 746). Syntéza týchto 

18 regionálnych panelov sa následne vykonala na národnej konferencii, ktorá sa konala od 15. do 17. 

októbra 2021 v rámci Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady (CESE v Paríži) a na ktorej 

sa zúčastnilo 98 občanov dobrovoľníkov spomedzi účastníkov regionálnych konferencií. 

Navyše s cieľom poskytnúť slovo mladým Francúzom pred Európskym rokom mládeže, ktorým je rok 

2022, Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci zorganizovalo v spolupráci so spoločnosťou Make.org 

online konzultáciu s názvom „Slovo mladým“. Svoje nápady a priority pre Európu v roku 2035 tak 

vyjadrilo viac ako 50 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov. 

V tejto správe sa uvádzajú hlavné výsledky uvedených dvoch konzultácií uskutočnených pod vedením 

vlády. 

Metodika konzultácie 

Pri nábore občanov, ktorí sa zúčastnili na regionálnych konferenciách, sa použil náhodný výber účastníkov 

žrebovaním z ich telefónnych čísel spolu s cieleným výberom profilov s cieľom dosiahnuť 

čo najreprezentatívnejší panel z hľadiska rozmanitosti každého územia. 

V regionálnych paneloch sa účastníci vyjadrovali striedavo prácou v skupinách za stolom so 6 až 8 

občanmi a s facilitátorom a prezentáciou na plenárnom zasadnutí konferencie. Počas diskusií boli prítomní 

odborníci, ktorí odpovedali na otázky občanov a poskytovali objasnenia, pričom si však zachovali 

neutrálnosť. 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 5 

Občania sa najprv vyzvali, aby si vymenili názory na svoje súčasné vnímanie Európy. Potom vyjadrili 

svoje želania pre Európu v roku 2035, a to najprv v skupine a následne v pléne. Tieto diskusie umožnili 

určiť za každý región 3 až 8 želaní. Pre každé z týchto želaní potom občania sformulovali zmeny, ktoré 

považovali za potrebné na dosiahnutie želanej Európy, a nato ich ilustrovali konkrétnymi návrhmi, ktoré 

sa majú realizovať. Vďaka tomuto postupu sa podarilo identifikovať celkovo 515 zmien a 1 301 

konkrétnych návrhov na národnej úrovni. 

Z každej regionálnej konferencie vznikla súhrnná regionálna správa, ktorá sa poskytla všetkým účastníkom 

ešte pred národnou konferenciou. 

Na súhrnnej národnej konferencii sa stretlo 98 občanov náhodne vybratých spomedzi účastníkov 

18 regionálnych konferencií. Na to, aby sa zabezpečil rozmanitý charakter národného panelu, sa spomedzi 

dobrovoľníkov regionálnych konferencií v metropolitnom Francúzsku a na ostrove Réunion žrebovaním 

vybralo vždy 6 občanov, a zo zámorských konferencií vždy 4 občania, pričom v každom regionálnom 

žrebovaní sa rešpektovala rodová rovnosť a veková rozmanitosť (pozri prílohu II). 

Pri príprave národnej konferencie sa analyzovalo a zosúladilo 515 zmien identifikovaných na regionálnych 

konferenciách, keď sa ich základný zámer javil ako podobný či blízky, čím vzniklo 14 skupín zmien 

vyjadrujúcich spoločné želanie pre Európu (pozri časť 6). Týchto štrnásť želaní v súvislosti s Európou 

slúžilo ako základ pre prácu 98 účastníkov národnej konferencie, ktorých úlohou bolo doplniť prácu 

vykonanú v regiónoch a porovnať želania, zmeny a návrhy týkajúce sa Európy za pomoci približne 

dvadsiatich odborníkov s cieľom dospieť k zoznamu prioritných zmien. Každá skupina nakoniec vybrala 

tri kľúčové zmeny, pričom o prvej z nich hlasovalo všetkých 98 občanov, čím sa stanovilo konečné poradie 

14 prioritných zmien. Súhrnná správa je konsolidáciou celého úsilia tejto konferencie. 
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Online konzultácia „Slovo mladým“ usporiadaná v spolupráci s organizáciou Make.org prebiehala 

od mája do júla 2021. Zúčastnilo sa na nej viac ako 50 000 občanov, ktorí predložili takmer 3 000 návrhov 

pre Európu. Na základe všetkých reakcií mladých občanov bolo možné určiť 35 hlavných myšlienok, 

z ktorých 22 bolo schválených veľkou väčšinou a 13 vyvolalo medzi účastníkmi polemiku (pozri časť 11). 

Východisko a povinnosť zabezpečiť nadväznosť 

Občania predložia túto správu vláde 29. novembra 2021 za prítomnosti francúzskych zvolených 

účastníkov plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy. Počas francúzskeho predsedníctva 

Rady Európskej únie sa predloží predsedníckemu triu konferencie. 

Na záver súhrnnej národnej konferencie v CESE bol s cieľom splniť vysoké očakávania náhodne 

vybratých občanov zriadený občiansky monitorovací výbor, ktorý predstavuje právo občanov 

na nadväzujúce kroky. Úlohou tohto výboru pozostávajúceho z 15 členov – 14 zástupcov regionálnych 

konferencií a jedného zástupcu konzultácie „Slovo mladým“ bude informovať občanov o tom, čo sa 

v budúcnosti bude s ich návrhmi diať. Na každom plenárnom zasadnutí konferencie sa ako zástupca alebo 

zástupkyňa francúzskej konzultácie zúčastní jeden člen alebo jedna členka monitorovacieho výboru, aby 

objasnili návrhy uvedené v tejto správe a zároveň zostavili spoločnú pozíciu so všetkými zastúpenými 

európskymi občanmi. 

Všetky dokumenty z francúzskej konzultácie: mandát na účasť, súhrnné regionálne správy, súhrnná 

národná správa, správa ručiteľov a záverečná správa budú verejné a prístupné všetkým na platforme 

francúzskeho štátu pre občiansku účasť. 
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Prezentácia hlavných výsledkov 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 8 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 9 

Prezentácia panelov regionálnych konferencií 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 10 

 

 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 11 

Prijaté záväzky a metodický prístup 
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a. Záväzky štátu týkajúce sa participatívnej demokracie 

Podiel Francúzska na Konferencii o budúcnosti Európy je súčasťou záväzkov štátu týkajúcich 

sa participatívnej demokracie, ktoré sú založené na troch zásadách: transparentnosť, neutrálnosť 

a povinnosť zabezpečiť nadväznosť. 

Participatívny prístup zaväzuje organizátora dodržiavať prísnu metodiku. Metóda občianskej účasti musí 

občanom umožniť zúčastňovať sa na konzultácii za čo najlepších podmienok a slobodne vyjadrovať svoje 

názory podložené argumentmi. 

Transparentnosť 

Organizačný tím konferencie sa zaviazal sprístupniť občanom všetky informácie v súvislosti 

s konzultáciou: 

• rámec konzultácie, 

• záväzky prijaté voči občanom, 

• účel konzultácie, 

• výsledky konzultácie. 

Metodika Konferencie o budúcnosti Európy sa teda stanovila s nemenným cieľom zabezpečiť pre občanov 

transparentnosť postupu. Jasne sa stanovila metodika náhodného výberu občanov, metodický prístup 

a spôsob zaobchádzania s názormi občanov. Účastníkom sa na konci regionálnej konferencie zaslal  

e-mailom aj jej súhrn. Po skončení konzultácie sa navyše všetky pracovné a výsledné dokumenty zverejnia 

na štátnej platforme občianskej účasti1. 

  

                                                

1  www.participation-citoyenne.gouv.fr 

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

Organizačný tím sa počas konzultácie musí usilovať o zachovanie neutrálnosti, pokiaľ ide o organizáciu 

výmen a vypracovanie súhrnov prezentujúcich výsledky. Zainteresované strany – organizátori, facilitátori, 

odborníci – nesmú vyjadrovať svoje názory, ani sa snažiť viesť diskusiu subjektívne. 

Cieľ zachovať neutrálnosť sa dodržiaval vo všetkých fázach prípravy tejto konzultácie, predovšetkým 

zabezpečením nezaujatého výberu účastníkov a úplnej slobody diskusie a tým, že zadávateľ 

a zainteresované strany neovplyvňovali prejav občanov. Táto požiadavka neutrálnosti sa odrazila 

v objektívnom a transparentnom procese náboru účastníkov, konzistentnom metodickom prístupe 

(odborná intervencia na základe potrieb, neexistencia tematického rámca pre diskusie) a v osobitnej 

pozornosti venovanej postojom rôznych zapojených osôb (organizátorov, facilitátorov, odborníkov). 

Organizačný tím napokon dbal o to, aby sa pozornosť venovala všetkým názorom a aby sa návrhy občanov 

žiadnym spôsobom nefiltrovali. 

Na to, aby sa rešpektovali vyjadrené názory a zohľadnili sa všetky z nich, dohliadal okrem iných svojich 

úloh aj zbor troch ručiteľov, ktorých vymenovali predsedovia Národného zhromaždenia a Európskeho 

parlamentu a vláda. 

Povinnosť zabezpečiť nadväznosť 

Bez ohľadu na to, či sa občania zúčastnili na konzultácii, alebo nie, majú právo byť informovaní o tom, 

čo sa v súvislosti s ich návrhmi rozhodlo, aké z nich vyplynuli stanoviská a z akých dôvodov sa tak stalo. 

Ide o takzvanú povinnosť zabezpečiť nadväznosť. 
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Medziministerské centrum pre otázky občianskej angažovanosti (CIPC) a Medziministerské riaditeľstvo 

pre verejnú transformáciu (DITP) ju vymedzujú ako záväzok verejného rozhodovacieho orgánu poskytnúť 

občanom zreteľnú a zrozumiteľnú odpoveď na to, aké kroky sa plánujú v nadväznosti na konzultáciu. 

Z praktického hľadiska ide o povinnosť vrátiť sa k občanom a vysvetliť im, ako sa ich príspevky 

zohľadňujú a aký vplyv majú na rozhodnutia a postupy verejných orgánov. 

Vláda sa zaviazala dodržiavať túto povinnosť zabezpečiť nadväznosť v rámci Konferencie o budúcnosti 

Európy a ohlásila ambiciózny mechanizmus monitorovania po národnej konferencii, ktorý sa opisuje 

v ďalšej časti tejto správy (pozri „Metodický prístup“). 
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b. Metodický prístup 

Tieto tri záväzky štátu sa premietli do konzultačnej metodiky vo forme siedmich pevných metodických 

zásad. 

1. Územný prístup a blízkosť k občanom 

Národná zložka Konferencie o budúcnosti Európy nadobudla formu 18 regionálnych konferencií v 13 

metropolitných regiónoch a piatich francúzskych zámorských regiónoch, po ktorých nasledovala národná 

konferencia v Paríži. Účelom organizácie panelov na miestnej úrovni bolo byť čo najbližšie pri občanoch 

pri zhromažďovaní ich názorov. Tento prístup tiež obohatil konzultáciu tým, že umožnil zviditeľnenie 

súhlasných a rozchádzajúcich sa názorov v rôznych témach medzi jednotlivými územiami. 

2. Rozmanitosť profilov občanov a použitie žrebovania 

Pred začiatkom postupu sa stanovil cieľ vybrať na každú regionálnu konferenciu 50 občanov, s výnimkou 

konferencií v zámorských regiónoch Martinik, Mayotte, Guadeloupe a Francúzska Guyana (30 až 40 

občanov) a konferencie v regióne Grand Est, na ktorej sa zúčastnilo aj 5 nemeckých občanov z troch 

pohraničných regiónov Nemecka (tzv. Länder). Náhodná generácia telefónnych čísel umožnila 

vyžrebovať občanov, ktorí boli pozvaní zúčastniť sa na regionálnych konferenciách. 

Na to, aby sa mohli vyžrebovaní občania zúčastniť na konferencii, museli mať viac ako 18 rokov a byť 

francúzskymi štátnymi príslušníkmi alebo mať v krajine regulárny trvalý pobyt. Každý regionálny panel 

občanov mal reprezentovať rozmanitosť regionálneho obyvateľstva a zoskupovať rôzne názory 

na Európu. Presná metodika výberu žrebovaním sa uvádza v prílohe II. 

3. Transparentnosť postupu 

S cieľom zabezpečiť neutrálnosť a regulárnosť procesu ho sledoval zbor troch ručiteľov vymenovaných 

štátnym tajomníkom pre európske záležitosti, predsedom Národného zhromaždenia a predsedom 

Európskeho parlamentu. Ručitelia konkrétne: kontrolovali riadnosť náhodného výberu občanov, 

sformulovali odporúčania v súvislosti s výberom odborníkov a osobne sa ubezpečili o riadnom priebehu 

diskusií. Ručitelia na záver zverejnia svoj názor na konzultáciu. Tento dokument bude sprístupnený online 

na štátnej platforme občianskej účasti. 

Na platforme občianskej účasti sa zverejnia aj: súhrny osemnástich regionálnych konferencií, súhrnný 

dokument o všetkých zmenách navrhnutých počas regionálnych konferencií, súhrn z národnej konferencie 

a napokon záverečná správa predložená vláde. 
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4. Otvorená diskusia bez povinných tém 

V rámci národnej konzultácie sa do pozornosti zúčastnených občanov uviedla len jedna otázka: „Aké 

zmeny si ako francúzski občania želáte pre Európu?“ 

Vďaka spôsobu organizácie a zavedenej metodike mohli občania sami rozhodnúť o zaradení želaných 

zmien do programu, a to bez toho, aby ich obmedzovala špecifická téma alebo vopred stanovený 

normatívny rámec. 

Zámerom bolo umožniť občanom regionálnych konferencií absolútnu slobodu, pokiaľ ide o témy, ktorými 

sa chcú zaoberať. Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci sa preto pre národnú časť Konferencie 

o budúcnosti Európy rozhodlo pre prístup, ktorý je komplementárny k európskemu konzultačnému 

procesu, keďže európska konzultácia je rozdelená na deväť tém: zmena klímy a životné prostredie; 

zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, 

právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, 

mládež a šport; ďalšie myšlienky2. 

Témy diskusií na regionálnych konferenciách si teda určili občania sami a nie zadávateľ konzultácie. 

5. Odborná intervencia na základe potrieb 

S cieľom čo najmenej ovplyvniť účastníkov v procese identifikácie želaní pre Európu sa rozhodlo 

neposkytnúť informácie ani odborné znalosti vopred (napr. o súčasnom projekte Európskej únie, jej 

právomociach či fungovaní inštitúcií), ale začať otázkami samotných občanov. Tento metodický prístup 

je založený na zásade „odbornej intervencie na základe potrieb“, podľa ktorej kolektívna reflexia 

vychádza zo skúseností a názorov občanov, ktorí následne odborníkov požiadajú, aby ich diskusie 

podložili a skonsolidovali ich pracovné hypotézy. 

Na tento účel boli mobilizovaní odborníci v rôznych regiónoch (v priemere traja), najmä z akademickej 

obce a informačných centier Europe Direct na príslušných územiach. Prítomní boli v sobotu a v nedeľu, 

kedy odpovedali na otázky občanov, pričom sa zapájali len na ich žiadosť. S cieľom rýchlo overiť faktické 

otázky občanov bolo možné kontaktovať aj overovateľov faktov (fact checkers). 

Na súhrnnej národnej konferencii v CESE bolo v pracovných skupinách prítomných 19 odborníkov 

na vysokej úrovni pochádzajúcich z akademickej obce, think tankov a diplomatických služieb. Títo experti 

sprevádzali skupinu počas celého víkendu, čo im umožnilo prehĺbiť zmeny vyjadrené v regiónoch. 

  

                                                

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

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr


 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 17 

6. Kolegialita a pružné riadenie 

Koncepciu celého procesu konzultácie spoluvytvorilo ministerstvo pre Európu a zahraničné veci (MEAE) 

opierajúc sa o participatívnu stratégiu Medziministerského centra pre otázky občianskej angažovanosti 

(CIPC) Medziministerského riaditeľstva pre verejnú transformáciu (DITP) a ministerstva pre vzťahy 

s parlamentom a otázky občianskej angažovanosti (MRPC). Riadenie procesu, moderovanie konferencií, 

žrebovanie občanov a vypracúvanie správ a zhrnutí realizovalo konzorcium poskytovateľov služieb 

pozostávajúce zo spoločností Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques a Harris Interactive, pričom 

na účel miestnej organizácie regionálnych konferencií spolupracovalo s regionálnymi prefektúrami. 

Osobitné riadenie sa zaviedlo v súvislosti s projektovým tímom, ktorému predsedalo MEAE a ktorý 

združoval CIPC, MRPC a konzorcium. 

7. Povinnosť zabezpečiť nadväznosť a prepojenie s európskym procesom 

Na národnej konferencii sa oznámili viaceré prvky povinnosti francúzskych inštitúcií zabezpečiť 

nadväznosť na konzultáciu realizovanú na účel Konferencie o budúcnosti Európy: 

- sprístupnenie všetkých informácií o konzultačnom postupe, tohto dokumentu a súhrnných správ 

z regionálnych konferencií a národnej konferencie transparentným spôsobom dostupným pre 

všetkých na novej platforme občianskej účasti zriadenej pri príležitosti predloženia správy vláde; 

- usporiadanie podujatia pri príležitosti odovzdania záverečnej správy o národnej zložke 

Konferencie o budúcnosti Európy vláde v novembri 2021; 

- vytvorenie občianskeho monitorovacieho výboru, ktorý bude dohliadať na riadne uskutočnenie 

krokov nadväzujúcich na predložené návrhy. Tento výbor bude pozostávať z 15 občanov: zo 14 

účastníkov regionálnych konferencií a z jedného účastníka konzultácie „Slovo mladým“; 

- predloženie príspevku Francúzska ku Konferencii o budúcnosti Európy európskym 

inštitúciám v januári 2022; 
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Návrhy francúzskych občanov sa predložia na účel spoločnej reflexie členských štátov a európskych 

inštitúcií. Úlohou Francúzska ako krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie v prvom polroku 2022 bude 

sprostredkovať názory svojich občanov a zároveň sa usilovať o vymedzenie spoločnej pozície na úrovni 

kontinentu. 
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Prvá časť: prezentácia výsledkov regionálnych konferencií 

o budúcnosti Európy 

Na každej z 18 regionálnych konferencií občania vyjadrili najprv jednotlivo a následne v skupinách svoje 

želania pre Európu v roku 2035. V každom regióne tak vzniklo 3 až 8 skupín želaní, čo umožnilo na celom 

území Francúzska dospieť celkovo k 101 želaniam pre Európu. Občania potom sformulovali zmeny, 

ktoré považovali za potrebné na dosiahnutie želanej Európy, načo ich ilustrovali konkrétnymi opatreniami. 

Vďaka tomuto postupu sa podarilo identifikovať v celom Francúzsku celkovo 515 zmien a 1 301 

konkrétnych opatrení. 

V týždňoch medzi konaním regionálnych konferencií a národnej konferencie projektový tím zoradil týchto 

515 zmien do ucelených skupín. Všetky zmeny vyjadrené v regiónoch boli predmetom lexikologickej 

analýzy a vtedy, ak sa ich základný zámer javil ako podobný alebo blízky, boli navzájom zoskupené, čoho 

cieľom bolo vytvoriť pre národnú konferenciu pracovné skupiny so spoločným želaním pre Európu. 

Zmeny identifikované v regiónoch sa napokon zoskupili do 14 rôznych želaní pre Európu. 
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a. Stanovenie poradia 14 želaní pre Európu 

Zúčastnení občania na konci každej regionálnej konferencie hlasovali, aby vyjadrili podporu zmenám 

identifikovaným rôznymi pracovnými skupinami. 

Na základe uvedených zoskupení vytvorených pred súhrnnou národnou konferenciou je možné na základe 

hlasovania o zmenách v každom regióne určiť tie želania pre Európu, za ktoré občania hlasovali najviac. 

Veľmi obľúbené boli napríklad želania „Európa, ktorá dbá v prvom rade o vzdelávanie“ a „bližšia 

a prístupnejšia Európa“, keďže príslušné zmeny na regionálnych konferenciách podporilo v priemere 

56 % občanov. 

 

Poradie želaní pre Európu podľa popularity 
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b. Prezentácia 14 prioritných zmien, ktoré vyplynuli z národnej konferencie 

Na súhrnnej národnej konferencii sa všetkých 100 občanov, ktorí sa na nej zúčastnili, zaoberalo niektorou 

zo 14 vytvorených skupín želaní. Na konci tohto úsilia vybrala každá skupina na účel reprezentácie svojho 

želania pre Európu jednu prioritnú zmenu, ktorá sa má uskutočniť do roku 2035. Týchto 14 

prioritných zmien sa potom v posledný deň národnej konferencie predložilo na hlasovanie zúčastneným 

100 občanom. Výsledok hlasovania sa uvádza nižšie v zostupnom poradí podľa počtu hlasov, ktoré získala 

každá zmena. 

Najviac hlasov od 100 občanov, ktorí sa zúčastnili na národnej konferencii, získala zmena s názvom 

„Rozvíjať úsporné používanie energie s cieľom znížiť jej spotrebu a prestať s plytvaním“. 

 

 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 22 

Pre každú prioritnú zmenu občania príslušnej skupiny poskytli jej definíciu, navrhli konkrétne opatrenia 

potrebné na jej vykonanie a stanovili kritériá jej dosiahnutia do roku 2035. 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 23 

Zmena č. 1 – Rozvíjať úsporné používanie energie s cieľom znížiť jej spotrebu 

a prestať s plytvaním 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa angažovaná v problematike klímy a životného prostredia 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie 

Cieľom tejto zmeny je podporiť znižovanie spotreby energie v Európe a rozvoj energie z obnoviteľných 

zdrojov. Jej prioritné miesto zvolené občanmi vyjadruje ich túžbu, aby Európa a jej obyvatelia rázne 

prikročili k výzvam v oblasti zmeny klímy a životného prostredia. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Táto zmena zahŕňa vývoj ambicióznych výskumných programov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie a využívanie európskych investičných fondov, ktoré získajú priame podiely v spoločnostiach 

v tomto odvetví. 

Podľa občanov úspešná realizácia tejto zmeny predpokladá, aby sa zaviedli záväzné ciele zníženia 

spotreby energie a kľúčové ukazovatele úspornosti, ako je zredukovanie európskeho vozového parku 

či konzumácie mäsa. Cieľom je tiež dokázať stanoviť spotrebné kvóty pre jednotlivé odvetvia, v rámci 

ktorých sa zohľadnia výkyvy v spotrebe podnikov a bude sa rešpektovať dôvernosť ich údajov. 
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Zmena č. 2 – Posilniť spoločnú bezpečnosť a obranu Európskej únie 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa silná vo svete 

 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európska armáda, strategická autonómia 

Táto zmena zodpovedá jednomyseľnej túžbe občanov dosiahnuť autonómiu v oblasti obrany 

a bezpečnosti v Európe, aby nebola závislá od zahraničných mocností. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia tejto zmeny by sa pre občanov prejavila predovšetkým vymenovaním európskeho 

komisára pre obranu a bezpečnosť. 

V oblasti obrany by vytvorenie stálej a reaktívnej armády, ktorú by bolo možné nasadiť všade na svete, 

umožnilo Európe chrániť svoje hranice a v prípade potreby zasiahnuť na žiadosť tretích krajín. 

Pokiaľ ide o bezpečnosť, Európa by mala v očiach občanov zaručiť bezpečnosť zásobovania a chrániť 

svoj strategický výskum v prioritných odvetviach, ako je vesmírny sektor, kybernetická bezpečnosť, 

zdravotníctvo a životné prostredie. Lepšia ochrana vonkajších hraníc by mala tiež pomôcť obmedziť 

nelegálne prisťahovalectvo a obchodovanie s ľuďmi. 
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Zmena č. 3 – Podporovať kolektívnu hospodársku výkonnosť prostredníctvom 

samostatného a konkurencieschopného priemyslu, ktorý Európska únia 

zhodnocuje 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá chráni svoje záujmy 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európska preferencia, ochrana know-how, rozvoj európskej špičky 

Táto zmena je zameraná na dosiahnutie troch cieľov: posilnenie politiky tzv. európskej preferencie 

v rámci Únie, zaručenie ochrany základných statkov a know-how a vytvorenie tzv. európskej špičky. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Dosiahnutie týchto cieľov si v prvom rade vyžaduje vykonávanie politiky „európskej preferencie“ 

v kontexte výziev na predkladanie ponúk a zavedenie uhlíkovej dane z dovozu. 

Ochrana know-how by sa odrazila vo vyššej kontrole odkúpení a zahraničných investícií a v rozvoji 

pomoci na relokalizáciu. 

Vytvorenie „európskej špičky“ znamená podporu európskym priemyselným alianciám v strategických 

odvetviach a stimulovanie verejných investícií vo forme rizikového kapitálu. 

Úspešná realizácia tejto zmeny sa podľa občanov prejaví rozvojom európskych priemyselných aliancií 

v kľúčových odvetviach, zvýšením počtu relokalizovaných podnikov a zlepšením obchodnej bilancie. 
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Zmena č. 4: – Zaviesť pre občanov právomoci na viacerých úrovniach: účasť, 

rozhodovanie, kontrola 

Súvisiace želanie pre Európu: demokratickejšia Európa 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: zvýšenie volebnej účasti, európsky barometer spokojnosti, zovšeobecnenie konzultácií 

s občanmi 

Prostredníctvom tejto zmeny občania navrhujú, aby sa Európanom umožnilo nadobudnúť „komplexnú 

občiansku skúsenosť“ tým, že sa zvýši ich zapojenie vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu. Odráža 

vôľu občanov vyjadrovať svoje názory a ovplyvňovať verejné politiky, ktoré sa týkajú ich každodenného 

života. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Občanom ide predovšetkým o zavedenie a ustálenie iniciatív účasti občanov. Na tento účel by sa mohlo 

použiť niekoľko nástrojov: zriadenie stálej poradnej komory, zakotvenie občianskej právomoci 

v európskych zmluvách, či vytvorenie identifikátora potvrdzujúceho, že právne predpisy boli predmetom 

konzultácie s občanmi. 

Úspešná realizácia tejto zmeny by sa prejavila zlepšením ukazovateľov, ako je volebná účasť, záujem 

o Európsku úniu a dôvera v ňu alebo aj navštevovanie európskych webových stránok. Známkami 

úspechu sa javia aj zvýšenie počtu rozhodnutí prijatých po konzultácii s občanmi a zvýšené využívanie 

európskych iniciatív občanov. 
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Zmena č. 5 – Usilovať sa o federáciu štátov Európy so silnými právomocami 

v oblastiach spoločného záujmu 

Súvisiace želanie pre Európu: jednotnejšia Európa 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: inštitucionálne zjednotenie, volený predseda, posilnenie právomocí EÚ 

Táto zmena je vyjadrením ambície občanov zjednotiť európske politické inštitúcie. Ide o model federácie 

štátov s cieľom posilniť spoločné alebo výlučné právomoci Európskej únie, avšak bez smerovania 

k federálnemu štátu. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na vnútornej úrovni by táto zmena mohla zahŕňať rozvíjanie občianskej účasti, vytvorenie ministerstiev 

pre Európu v rámci členských štátov a v dlhodobejšom horizonte aj všeobecné voľby predsedu 

Európskej komisie. 

Navonok by sa posilnenie európskeho hlasu v zahraničí prejavilo zosobnením Európy na medzinárodnej 

scéne prostredníctvom jediného zástupcu. 

Táto federácia štátov by mala tiež k dispozícii vyšší európsky rozpočet, pričom snaha by bola dosiahnuť 

10 % HDP (v súčasnosti 2 %). 
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Zmena č. 6 – Ponúkať výmenné programy v priebehu celého života 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá dbá v prvom rade o vzdelávanie 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: školské výmeny, Erasmus 

Táto zmena je veľmi populárna a odráža význam, ktorý majú v očiach občanov stretnutia a skúsenosti 

zo zahraničia ako dôležitý katalyzátor pri tvorbe európskeho povedomia. Jej cieľom je prejsť „od 

akademických znalostí k zažívaniu a prežívaniu Európy na základe praktických skúseností“ a vzdelávanie 

chápať v širšom zmysle ako celoživotné vzdelávanie. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia takejto zmeny spočíva najmä v zavedení rozšírenej ponuky mobility, ktorá zahŕňa 

okrem iného školské výmeny, twinningy, cestovanie a profesijnú mobilitu. Podľa občanov musí byť táto 

ponuka prístupná pre všetkých, a najmä pre osoby s nízkymi príjmami alebo zdravotným postihnutím. 

Program Erasmus by sa napríklad mohol týkať všetkých Európanov bez obmedzenia veku či prostriedkov. 

Tieto programy by mali byť koncipované ako rôznorodé, inkluzívne a prístupné prostredníctvom 

zjednodušených administratívnych postupov. 

Okrem rôznych typov mobility sa spomenul aj význam vytvárania prepojení medzi vzdelávacími 

systémami (rovnocennosť diplomov atď.) a zatraktívnenia Európy, aby sa zabránilo úniku talentov 

do zahraničia. 
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Zmena č. 7 – Zdieľať európske kultúry prostredníctvom zjednocujúcich 

činností a podujatí 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa so zdieľanými kultúrami a identitami 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európsky festival, európsky sviatok, európska svetová výstava 

Cieľom tejto zmeny je vytvárať a živiť európskeho ducha prostredníctvom spoločných skúseností, 

podujatí a slávností. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Podujatia, ktoré si občania predstavujú, sú zábavné, zjednocujú a sú obľúbené, aby sa ich zúčastňovalo 

čo najviac ľudí. Na to by mali zapájať všetky zložky verejnosti (vrátane detí, školského publika, mládeže 

a študentov programu Erasmus) a konať sa na rozličných miestach (v zariadeniach pre seniorov, 

na školách, v inštitúciách verejnej správy, vo väzniciach atď.). 

Na zblíženie Európanov občania navrhli konkrétne dve podujatia: európsku svetovú výstavu, ktorá by 

umožnila reprezentovať všetky členské štáty, a prepracovanú formu Dňa Európy 9. mája, ktorej 

súčasťou by bolo pedagogické podujatie, aby „sme nezabúdali na mier spojený s Európou a na jej 

hodnoty“. Európski zástupcovia by sa zároveň mohli stretávať so školákmi v školách na celom kontinente, 

aby sa upevnila blízkosť a pochopenie Európy zo strany občanov od ich najútlejšieho veku. 
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Zmena č. 8 – Harmonizovať zdravotnú starostlivosť a sprístupniť ju všetkým 

Európanom prostredníctvom spoločnej politiky v oblasti zdravia 

Súvisiace želanie pre Európu: solidárna Európa, ktorá chráni 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť, harmonizácia preplácania nákladov, zdravie 

ako základné právo 

S cieľom zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a reagovať na „potrebu 

ochrany a solidarity“ občania jednomyseľne navrhli nadnárodný systém zdravotnej starostlivosti. 

Tento systém by bol založený na spravodlivom financovaní medzi členskými štátmi a inšpiroval by sa 

najlepšími systémami v Únii. Takáto zmena odráža vôľu občanov dospieť k Európe, ktorá by zohrávala 

aktívnejšiu úlohu pri ochrane svojich obyvateľov, najmä v oblasti zdravia, kde sa doterajšie opatrenia 

považujú za príliš skromné. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na uskutočnenie tejto zmeny občania veľkou väčšinou schválili zásadu všeobecného európskeho 

sociálneho zabezpečenia. Nepodarilo sa však rozhodnúť o konkrétnom spôsobe zavedenia tohto systému. 

Kým niektorí obhajujú „centralizáciu údajov umožňujúcu [európskym] zdravotníckym pracovníkom 

prístup k celej anamnéze pacienta“, iní toto opatrenie vnímajú naopak ako „ďalšie obmedzenie osobnej 

slobody a systém kontroly“. 

Transparentnosť a harmonizácia regulatórnych požiadaviek v tejto oblasti na úrovni kontinentu, ako 

aj európsky plán v oblasti zdravia však občania označili za základné predpoklady pre akúkoľvek 

významnú transformáciu. 
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Zmena č. 9 – Na európskej úrovni rozvíjať a riadiť strategické odvetvia 

a zaručiť tak našu zvrchovanosť 

Súvisiace želanie pre Európu: konkurencieschopná a inovatívna Európa 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: rozvoj európskej špičky, kontrola zahraničných investícií, digitálna a energetická 

autonómia 

Vôľa riadiť na európskej úrovni odvetvia, ktoré sa považujú za strategické, ako je napríklad zdravotníctvo, 

potravinárstvo, energetika, digitálne technológie, obrana, doprava či nové materiály, zodpovedá potrebe 

zvrchovanosti, ktorú občania identifikovali. Toto riadenie by pomohlo obmedziť konkurenciu medzi 

európskymi spoločnosťami, podporiť vznik špičky na úrovni kontinentu a reindustrializovať Európu 

prostredníctvom európskej preferencie. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

V záujme dosiahnutia tejto zvrchovanosti by sa riadením týchto odvetví mohol poveriť jeden európsky 

orgán, ktorý by vydával povolenia na odkúpenie európskych spoločností zahraničnými konkurentmi 

a ktorý by dohliadal na to, aby dovážané výrobky spĺňali rovnaké normy ako výroba v Únii. 

V strednodobom horizonte by sa 30 % až 50 % európskej spotreby v týchto strategických odvetviach 

malo vyrábať na kontinente a v dlhodobom horizonte až 70 % z nej. Splnenie týchto kritérií by pomohlo 

zabezpečiť sebestačnosť a expanziu, či dokonca vývoz európskeho priemyselného modelu. 
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Zmena č. 10 – Zlepšiť ochranu prostredia a ekosystémov a vytvoriť chránené 

zóny uprostred mestských, prímestských a vidieckych oblastí 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá podporuje udržateľný rozvoj 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: urbanizácia šetrnejšia k životnému prostrediu, úcta k pôde a jej ochrana 

Sledovaným cieľom je obmedziť negatívny vplyv urbanizácie na pôdu. Dôrazné opatrenia by pomohli 

obmedziť katastrofy spojené s narušením pôdnej štruktúry, ako sú zosuvy terénu, a zlepšiť kvalitu 

života v mestských oblastiach, a to najmä vďaka výsadbe stromov. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Občania navrhli konať na dvoch úrovniach: v prvom rade zvrátiť trend stavania nových budov s cieľom 

znížiť tempo zástavby pôdy a na druhej strane tiež podporiť obnovu pôdy a „vrátiť tak prírode to, čo jej 

patrí“. 
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Cieľ č. 11 – Vytvoriť lokálne európske kontaktné miesta, ktoré občanov 

vypočujú a poradia im 

Súvisiace želanie pre Európu: bližšia a prístupnejšia Európa 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: Európske domy, kontaktná osoba pre Európu na miestnej úrovni, lepší prístup 

k informáciám 

Cieľom tejto zmeny je poskytnúť konkrétne odpovede na absenciu hmatateľnosti Európskej únie 

v každodennom živote, na ktorú poukázali mnohí účastníci, a usilovať sa o priblíženie Európy jej 

občanom. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na prekonanie tejto vzdialenosti medzi EÚ a občanmi by sa v každej samospráve mohla vymenovať 

špecializovaná kontaktná osoba, ktorej úlohou by bolo vypočuť občanov a poskytovať im poradenstvo. 

Informácie, ktoré by tento sprostredkovateľ poskytoval, by mohli byť sociálno-ekonomického charakteru, 

najmä o prístupe k európskej pomoci, alebo informatívneho charakteru, napríklad o úlohe lobistov. 

Poskytované informácie by boli zamerané tak na širokú verejnosť, ako aj na odborníkov, a to najmä 

s cieľom radiť MSP a pomáhať subjektom realizujúcim projekty získať prístup k finančným prostriedkom 

EÚ. Z dlhodobejšieho hľadiska by táto zmena mohla viesť k vytvoreniu miest venovaných Európe 

podobných existujúcim európskym domom, avšak na úrovni obcí, čo by umožnilo vytvorenie hustej 

územnej siete. 

Realizácia tejto zmeny by bola úplne úspešná, ak by bola pre každého občana „samozrejmosťou“ existencia 

takejto osoby a miesta vyčleneného pre Európu, kde by mu poskytli zdroje, vypočuli ho, poinformovali 

a poradili mu. 
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Zmena č. 12 – Zjednotiť pre všetkých dvadsať sedem členských štátov systém 

volieb do Európskeho parlamentu a zabezpečiť väčšiu blízkosť k občanom 

nahradením súčasného hlasovania hlasovaním za jedného kandidáta na úrovni 

regiónov 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa s efektívnejšou správou vecí verejných 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: inštitucionálna zmena, monitorovanie opatrení občanmi počas celého funkčného 

obdobia 

Táto zmena odráža túžbu občanov mať bližšie k voleným zástupcom a monitorovať ich činnosť počas 

celého ich funkčného obdobia. Reaguje na všeobecné konštatovanie, že otázky, ktorými sa občania 

zaoberajú, sa dostatočne nepremietajú do konkrétnych opatrení zo strany zvolených zástupcov 

v Európskom parlamente. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Zmena volebného systému by spočívala v zjednotení volebného postupu na európskej úrovni 

a v prechode z národných volebných obvodov na regionálne volebné obvody, čo sa do roku 2035 považuje 

za možné. 
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Zmena č. 13 – Vymedziť spoločnú politiku, ktorá pomôže zlepšiť prijímanie 

a sociálnu a profesijnú integráciu migrantov (vrátane neregulárnych 

migrantov) 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá zaručuje dodržiavanie základných práv 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európsky úrad pre migráciu, záruka dôstojného prijímania v celej Európe 

Cieľom tejto zmeny je zlepšiť prijímanie migrantov v Európskej únii, keďže ide o problematiku, ktorej 

riešenie občania jednomyseľne označili za urgentné. Na rozdiel od súčasnej situácie sa vytvorenie 

spoločnej, koordinovanej a solidárnej prisťahovaleckej politiky javí ako hlavný prostriedok 

na dosiahnutie mieru. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia takejto zmeny by znamenala postupné zavádzanie spoločnej politiky prijímania 

migrantov. 

Iniciatíva občanov by mala osloviť Komisiu a v strednodobom horizonte by mala umožniť prijatie 

spoločnej normy vymedzujúcej rámec pre prijímanie a sociálnu integráciu migrantov. Z dlhodobého 

hľadiska by túto normu podporilo vytvorenie špecializovaného európskeho imigračného úradu 

a uznanie migračnej politiky za právomoc Európskej únie. 
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Zmena č. 14 – Zachovať špecifiká (označenia potravín, remeselnú výrobu, 

tradície) jednotlivých európskych regiónov a vyhnúť sa tak uniformizácii 

životných štýlov, a zaručiť vysledovateľnosť a kvalitu výrobkov 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá uprednostňuje záujmy každého štátu 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európske značky, uznávanie hodnoty rozmanitosti kultúr a tradícií 

Ambíciou tejto zmeny je zachovať rozmanitosť európskych tradícií a produkcie a zabrániť 

uniformizácii životných štýlov, ktorá sa Európskej únii často vyčíta. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Z pohľadu občanov ide predovšetkým o zlepšenie dostupnosti existujúcej databázy rôznych európskych 

a národných značiek. Na tento účel sa navrhuje vytvorenie webového sídla na „tri kliknutia“: jedno 

kliknutie na prístup k sídlu, druhé na zobrazenie mapy regiónov Európskej únie a posledné kliknutie 

na zobrazenie opisu značiek každého regiónu. 

Úspešná realizácia tejto zmeny by spočívala v lepšej komunikácii o existujúcich výsledkoch, čo by 

pomohlo k lepšiemu povedomiu občanov o rozmanitosti európskych kultúr. 
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Druhá časť: prezentácia výsledkov konzultácie  

„Slovo mladým“ 

 

Dátumy konzultácií 

od 9. 5. 2021 do 18. 7. 2021 

 

Údaje o účasti 

50 008 účastníkov 

2 918 návrhov 

338 330 hlasov 

 

Konzultácia „Slovo mladým“ sa začala na podnet Štátneho sekretariátu pre európske záležitosti. Táto 

konzultácia je súčasťou Konferencie o budúcnosti Európy, bezprecedentného projektu európskych 

inštitúcií založeného na participatívnej demokracii, ktorého cieľom je umožniť všetkým európskym 

občanom vyjadriť názor na to, čo od Európskej únie očakávajú. Poznatky získané konzultáciou budú 

podkladom pre prácu Konferencie o budúcnosti Európy a francúzskeho predsedníctva Rady Európskej 

únie. 

4 hlavné poznatky 

1. Masívna mobilizácia mladých ľudí: konzultácie sa zúčastnilo vyše 50 000 mladých francúzskych 

občanov na všetkých územiach. 

2. Najdôležitejší konsenzus sa týka európskych politík na boj proti zmene klímy, relokalizácie 

výroby v Európe, oživenia európskej demokracie a váhy EÚ vo svete (hospodárstvo, výskum, 

ľudské práva, diplomacia). 

  



 

 

  

 
 

 Príspevok občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy 38 

 

3. Myšlienka silnejšej a jednotnejšej Európy je prítomná vo všetkých konzultáciách 

a konsenzus si získala vo viacerých bodoch: 

- Silnejšia Európa z hospodárskeho hľadiska (najmä vďaka relokalizácii) s cieľom môcť 

konkurovať Číne či USA 

- Diplomatická Európa, ktorá má väčší vplyv na medzinárodnej scéne 

- Európa, ktorá je svetovým lídrom v boji proti zmene klímy 

- Európa, ktorú zjednocuje mládež 

- Európa jednotná vo výskume a inovácii 

 

4. Okrem myšlienok vyjadrených v panelových diskusiách občanov mladí obhajovali aj štyri 

ďalšie myšlienky: 

- Európske hospodárstvo zodpovedné z environmentálneho a sociálneho hľadiska 

- Európa geograficky lepšie prepojená železničnou dopravou 

- Európa spravodlivejšia v oblasti daní 

- Dôrazné opatrenia Európskej únie na podporu práv žien 
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22 populárnych a 13 kontroverzných myšlienok v rámci všetkých 9 tém Konferencie o budúcnosti 

Európy 

 

Populárne myšlienky pozostávajú z návrhov, ktoré si získali väčšinovú podporu účastníkov konzultácie. 

Populárnymi návrhmi sú tie návrhy, s ktorými súhlasí najväčší počet účastníkov, v priemere získali  

79 % kladných hlasov. 

 

Kontroverzné myšlienky predstavujú tie návrhy, o ktorých účastníci konzultácie diskutovali najviac a ktoré 

získali približne rovnaký počet hlasov za a proti. Kontroverzné návrhy sú návrhy, o ktorých sa v rámci 

konzultácie najintenzívnejšie diskutovalo a ktoré v priemere získali 40 % hlasov za a 38 % hlasov proti. 

 

Z analýzy týchto návrhov sa podarilo identifikovať 22 populárnych myšlienok a 13 kontroverzných 

myšlienok. Týchto 22 populárnych a 13 kontroverzných myšlienok sa rozdelilo na 9 kategórií 

zodpovedajúcich hlavným témam Konferencie o budúcnosti Európy. 
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Zhrnutie populárnych a kontroverzných myšlienok 
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Záver 

 

 

 

„Vyjadrené jedným slovom, Európa v roku 2035 pre vás musí byť...“: 

 

 

 

 

Odpoveď občanov, ktorí sa zúčastnili na národnej konferencii, na záverečnú otázku: 

„Vyjadrené jedným slovom, Európa v roku 2035 pre vás musí byť...“ 

 

 

 


