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Uvod 

Konferenca o prihodnosti Evrope kot projekt brez primere na področju državljanske udeležbe ponuja 

priložnost za posvetovanje z državljani in državljankami iz 27 držav članic Evropske unije, v 

prizadevanjih, da da bi bili ti ponovno v središču odločanja o prihodnjih letih in desetletjih. Konferenca je 

povabilo državljanom in državljankam EU, naj povedo svoje mnenje ter predlagajo, kaj bi spremenili in 

kako bi konkretno ukrepali, da bi Evropa lahko opredelila nove ambicije in se spoprijela z današnjimi 

svetovnimi izzivi. 

Francoska vlada podpira pobude predsedniške trojke Konference o prihodnosti Evrope, zlasti ko svoje 

državljane in državljanke spodbuja, naj čim bolj prispevajo k spletni platformi in povsod po državi 

organizirajo ustrezne dogodke. 

Vzporedno s temi evropskimi pobudami pa je želela Vlada za participacijo poskrbeti tudi na nacionalni 

ravni. 

Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve (MEAE) je ob podpori ministrstva, pristojnega za odnose s 

Parlamentom in državljansko udeležbo (MRPCC), ter s pomočjo strokovnega znanja iz Medresorskega 

centra za državljansko udeležbo (CIPC) organiziralo državljanski projekt, oprto na trdne metodološke 

podlage (glej „Zaveze in metodološke podlage“ v nadaljevanju). Za izvedbo se je MEAE oprlo na 

konzorcij v sestavi Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques in Harris Interactive. Ključno vlogo 

pri organizaciji 18 konferenc po vsej državi pa so imele regionalne prefekture. 

V okviru tega posvetovanja je bilo udeležencem in udeleženkam postavljeno eno vprašanje: „Kakšnih 

sprememb si kot francoski državljani in državljanke želite za Evropo?“ (glej Prilogo IV „Mandat za 

sodelovanje“). 
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Ta nacionalna pobuda je bila realizirana v obliki 18 regijskih konferenc v 13 metropolitanskih in petih 

prekomorskih regijah Francije. Potekale so tri konce tedna septembra in oktobra 2021, na vsaki od njih pa 

se je zbralo od 30 do 50 z žrebom izbranih državljanov in državljank (skupaj 746). Teh 18 regijskih 

okroglih miz je bil nato povzetih na nacionalni konferenci, ki je potekala 15. in 17. oktobra 2021 v 

Ekonomskem, socialnem in okoljskem svetu (CESE v Parizu), na njej pa je sodelovalo 98 prostovoljcev 

in prostovoljk iz vrst udeležencev in udeleženk regijskih konferenc. 

Poleg tega je Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve v partnerstvu z Make.org organiziralo spletno 

posvetovanje z naslovom „Parole aux Jeunes“ (Besedo mladim), da bi se še pred letom 2022, razglašenim 

za evropsko leto mladih, slišal glas mladih Francozov in Francozinj. Več kot 50 000 mladih, starih od 15 

do 35 let, je izrazilo svoje zamisli in prioritete za Evropo leta 2035. 

V tem poročilu so predstavljeni glavni rezultati teh dveh posvetovanj pod okriljem Vlade. 

Metodologija posvetovanja 

Državljani in državljanke so bili za sodelovanje na regijskih konferencah izbrani s kombinacijo dveh 

pristopov: naključno z žrebanjem telefonskih številk in na podlagi ciljno usmerjenega izbora profilov, da 

bi bila končna sestava čim bolj reprezentativna za raznolikost posameznega območja. 

Na teh regijskih okroglih mizah so udeleženci in udeleženke izmenično delali v skupinah 6 do 8 

državljanov in državljank, ki so jih spremljali moderatorji/moderatorke, ter na plenarnih sejah s 

prezentacijami. V času, namenjenemu razmisleku, so bili prisotni tudi strokovnjaki in strokovnjakinje, ki 

so odgovarjali na vprašanja državljanov in državljank in dajali pojasnila, pri čemer so se trudili biti 

vseskozi nevtralni. 
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Državljani in državljanke so bili najprej povabljeni k izmenjavi mnenj o tem, kako v današnjem času 

doživljajo Evropo. Nato so izrazili želje o Evropi, kakršna naj bi bila leta 2035, in sicer v skupinah in 

nato še v plenumu. Na podlagi teh razprav je bilo določenih od 3 do 8 želja na regijo. V zvezi z vsako od 

teh želja so državljani in državljanke nato zapisali, katere spremembe so po njihovem mnenju potrebne, 

da bi prišli do takšne Evrope, nato pa so jih ponazorili še s konkretnimi predlogi za potrebne ukrepe. V 

tem procesu je bilo tako po vsej Franciji predlaganih skupaj 515 sprememb in 1 301 konkreten ukrep. 

Na vsaki regijski konferenci je bilo pripravljeno regijsko zbirno poročilo, ki je bilo pred nacionalno 

konferenco predloženo vsem udeležencem in udeleženkam. 

Na nacionalni konferenci, namenjeni sintezi, se je zbralo 98 državljanov in državljank, izbranih z žrebom 

izmed udeležencev in udeleženk 18 regijskih konferenc. Da bi zagotovili zadostno raznolikost 

nacionalnega foruma, je bilo na regijskih konferencah v metropolitanski Franciji in na Réunionu izmed 

prostovoljcev in prostovoljk z žrebom izbranih 6 državljanov oziroma državljank, na prekomorskih 

konferencah pa 4, pri čemer sta se pri vsakem regijskem žrebu spoštovali enakopravnost in starostna 

raznolikost (glej prilogo II). 

V okviru priprav na nacionalno konferenco je bilo analiziranih in v sklope razvrščenih 515 na regijskih 

konferencah predlaganih sprememb, če so se po temeljnem namenu zdele podobne ali sorodne, tako da je 

bilo oblikovanih 14 sklopov sprememb, ki odražajo skupne želje za Evropo (glej razdelek 6). Teh 14 želja 

za Evropo je služilo kot podlaga za delo 98 udeležencev in udeleženk nacionalne konference, katerih 

naloga je bila oplemenititi delo, opravljeno v regijah, in s pomočjo približno dvajsetih strokovnjakov in 

strokovnjakinj primerjati želje za Evropo, spremembe in predloge, da bi na koncu iz tega izšel seznam 

prednostnih sprememb. Vsaka skupina je na koncu izbrala 3 ključne spremembe. Prva od njih je bila 

predložena v glasovanje vsem 98 državljanom in državljankam, tako da je na koncu nastala lestvica s 14 

prednostnimi spremembami. Zbirno poročilo povzema vse delo v okviru te konference. 
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Spletno posvetovanje „Parole aux Jeunes“, izvedeno v partnerstvu z Make.org, je potekalo od maja do 

julija 2021. Udeležencev in udeleženk je bilo več kot 50 000 in za Evropo so oddali skoraj 3 000 predlogov 

. Na podlagi vseh odzivov mladih državljanov in državljank je bilo opredeljenih 35 glavnih zamisli, od 

katerih je bilo 22 deležnih široke podpore, o 13 pa so mnenja udeležencev in udeleženk kresala (glej 

razdelek11). 

Iztek in dolžnost nadaljnjega ukrepanja 

Državljani in državljanke bodo to poročilo Vladi predložili 29. novembra 2021 v navzočnosti francoskih 

izvoljenih članov in članic plenarne skupščine Konference o prihodnosti Evrope. Predložen bo 

predsedniški trojki Konference med francoskim predsedovanjem Svetu Evropske unije. 

Ob koncu nacionalne konference, namenjene sintezi, v CESE je bil v odziv na visoka pričakovanja 

državljanov in državljank, izbranih z žrebom, ustanovljen državljanski nadzorni odbor kot izraz pravice 

udeležencev in udeleženk do nadaljnjega ukrepanja. Naloga tega 15-članskega odbora (v njem je 14 

predstavnikov in predstavnic regijskih konferenc in predstavnik oziroma predstavnica posvetovanja 

„Parole aux Jeunes“) je obveščanje državljanov in državljank o usodi njihovih predlogov. Na vsakem 

zasedanju plenarne skupščine Konference sodeluje po en član/članica nadzornega odbora, ki predstavlja 

francoska prizadevanja, tako da bi do izraza prišli predlogi iz tega poročila, hkrati pa z vsemi zastopanimi 

evropskimi državljani in državljankami sooblikuje skupno stališče. 

Vsi dokumenti francoskega posvetovanja bodo objavljeni in dostopni vsem na platformi za državljansko 

udeležbo, ki jo je vzpostavila francoska država: mandat za sodelovanje, regijski povzetki, nacionalni 

povzetek, poročilo skrbniškega kolegija in končno poročilo. 
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Zaveze in metodološke podlage 
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a. Zaveze države glede participativne demokracije 

Francoski delež pri Konferenci o prihodnosti Evrope se uvršča v kontekst zavez, ki jih je država sprejela 

glede participativne demokracije in slonijo na treh načelih: transparentnosti, nevtralnost in dolžnost 

nadaljnjega ukrepanja. 

Participativni pristop organizatorja zavezuje k ravnanju v skladu z rigorozno metodologijo. Metoda 

državljanske udeležbe bi morala državljanom in državljankam omogočiti udeležbo pod najboljšimi 

možnimi pogoji ter svobodno in argumentirano izražanje stališč. 

Transparentnost 

Organizacijska skupina v okviru Konference se je zavezala, da bo državljanom in državljankam omogočila 

dostop do vseh informacij o posvetovanju, in sicer v zvezi z: 

• okvirom, v katerega se uvršča posvetovanje; 

• zavezami v razmerju do državljanov in državljank; 

• nameni posvetovanja; 

• rezultati posvetovanja. 

Metodologija Konference o prihodnosti Evrope je bila tako določena s ciljem stalnega zagotavljanja 

transparentnosti v razmerju do državljanov in državljank. Metodologija izbora državljanov in državljank z 

žrebom, metodološke podlage in obravnavanje stališč državljanov in državljank so bili opredeljeni povsem 

jasno. Udeleženci in udeleženke so po zaključku svoje regijske konference po pošti prejeli tudi njen 

povzetek. Poleg tega bodo vsi delovni in sklepni dokumenti ob zaključku procesa objavljeni na državni 

platformi za državljansko udeležbo1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

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

Med posvetovanjem mora organizacijska skupina skrbeti, da pri moderiranju izmenjav in pripravi 

povzetkov s predstavitvijo rezultatov ostane nevtralna. Sodelavci in sodelavke, vključeni v proces – 

voditelji in voditeljice, moderatorji in moderatorke, strokovnjaki in strokovnjakinje – niso smeli izražati 

lastnih mnenj ali skušati razpravo usmerjati subjektivno. 

V vseh fazah priprave tega posvetovanja je bilo spoštovano načelo nevtralnosti. To je bilo jamstvo zlasti 

za nepristranski izbor udeležencev in udeleženk, popolno svobodo razprave in nevplivanje organizatorja 

ali sodelavcev in sodelavk na stališča državljanov in državljank. Imperativ nevtralnosti se je uresničeval z 

objektivnim in transparentnim postopkom izbora udeležencev in udeleženk, doslednimi metodološkimi 

podlagami (obrnjeno strokovnostjo, nikakršnim predhodnim določanjem tematike razprav) in s posebno 

pozornostjo do drže različnih sodelavcev in sodelavk (voditeljev in voditeljic, moderatorjev in moderatork, 

strokovnjakov in strokovnjakinj). Poleg tega je organizacijska skupina skrbela, da bi bila vsa izrečena 

stališča spoštovana in da ne bi prihajalo do kakršnega koli filtriranja predlogov državljanov in državljank. 

Za to, da bi bila vsa izražena mnenja spoštovana in upoštevana, je skrbel tudi tričlanski skrbniški kolegij, 

ki so ga imenovali predsednik Državne skupščine, predsednik Evropskega parlamenta in Vlada. 

Dolžnost nadaljnjega ukrepanja 

Državljani in državljanke, ne glede na to, ali so sodelovali v posvetovanju ali ne, imajo pravico biti 

obveščeni o usodi svojih predlogov in mnenj, sprejetih na podlagi teh predlogov, pa tudi o ustreznih 

razlogih. To je tisto, čemur pravimo dolžnost nadaljnjega ukrepanja. 
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Medresorski center za državljansko udeležbo (CIPC) in Medresorski direktorat za javno preobrazbo 

(DITP) jo opredeljujeta kot zavezo javnega nosilca odločanja, da se bo državljanom in državljankam jasno 

in razumljivo oglašal glede predvidenega nadaljnjega ukrepanja v zvezi s posvetovanjem. Konkretno gre 

pri dolžnosti nadaljnjega ukrepanja za vrnitev k državljanom in državljankam, da se jim pojasni, kako se 

njihovi prispevki upoštevajo in kako vplivajo na odločitve in ravnanje oblasti. 

Vlada je to dolžnost nadaljnjega ukrepanja sprejela v okviru Konference o prihodnosti Evrope in ob koncu 

nacionalne konference napovedala ambiciozen mehanizem njegovega uresničevanja, opisan v naslednjem 

razdelku tega poročila (glej „Metodološke podlage“). 
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b. Metodološke podlage 

Te tri zaveze države so bile uresničene v posvetovalni metodologiji v obliki sedmih trdnih metodoloških 

podlag. 

1. Teritorializacija in bližina 

Nacionalna komponenta Konference o prihodnosti Evrope se je uresničevala v obliki 18 regijskih 

konferenc v 13 metropolitanskih in petih prekomorskih regijah Francije, katerim je sledila nacionalna 

konferenca v Parizu. Odločitvi za organizacijo okroglih miz na lokalni ravni je botrovala želja prisluhniti 

stališčem državljanom in državljankam čim bliže njim samim. Te podlage so posvetovanje 

oplemenitile tudi tako, da so omogočile vpogled v strinjanje in nestrinjanje glede raznih vprašanj med 

posameznimi območji. 

2. Raznolikost profilov državljanov in državljank ter uporaba žreba 

Pred začetkom celotnega procesa je bil določen cilj, da se v vsako regijsko konferenco vključi 50 

državljanov in državljank, z izjemo prekomorskih konferenc na Martiniku, Mayottu, Gvadelupu in v 

Gvajani s po 30 do 40 državljani in državljankami ter konference v regiji Veliki vzhod, na kateri je bilo 

prisotnih tudi pet nemških državljanov oziroma državljank iz treh obmejnih zveznih dežel. Državljani in 

državljanke so bili k sodelovanju na regijskih konferencah povabljeni z žrebom naključno sestavljenih 

telefonskih številk. 

Sodelovati so smeli državljani in državljanke, izbrani z žrebom, stari več kot 18 let, s francoskim 

državljanstvom ali urejenim stalnim prebivališčem. Vsaka regijska državljanska okrogla miza je morala 

biti reprezentativna za raznolikost prebivalstva v zadevni regiji in predstavljati raznolikost stališč 

glede Evrope. Metodologija izbora z žrebom je natančneje podana v prilogi II. 

3. Transparentnost procesa 

Tričlanski skrbniški kolegij, ki so ga imenovali državni sekretar, pristojen za evropske zadeve, predsednik 

Državne skupščine in predsednik Evropskega parlamenta, je spremljal celotni proces in tako zagotavljal 

njegovo nevtralnost in regularnost. Skrbniški kolegij je zlasti: nadziral korektnost izbora državljanov in 

državljank z žrebom, sestavljal priporočila za izbiro strokovnjakov in strokovnjakinj ter preverjal 

pravilnost poteka razprav na licu mesta. Ob zaključku procesa bo skrbniški kolegij javno objavil svoje 

mnenje o posvetovanju. Ta dokument bo na voljo na spletu na državni platformi za državljansko udeležbo. 

Na državni platformi za državljansko udeležbo bodo prav tako objavljeni naslednji dokumenti: povzetki 

osemnajstih regijskih konferenc, zbirni dokument o vseh spremembah, predlaganih na regijskih 

konferencah, povzetek nacionalne konference in naposled še končno poročilo za Vlado. 
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4. Odprta razprava brez vsiljevanja tematike 

V okviru tega nacionalnega posvetovanja je bilo sodelujočim državljanom in državljankam zastavljeno 

eno samo vprašanje: „Kakšnih sprememb si kot francoski državljani in državljanke želite za Evropo?“. 

Skladno z ubranim pristopom in sprejeto metodologijo so lahko državljani in državljanke sami določali, 

katere želene spremembe bodo uvrščene na dnevni red, ne da bi jih pri tem omejevala kakršna koli 

specifična tematika ali kakršen koli predhodno določen normativni okvir. 

S tem naj bi državljanom in državljankam, ki so se udeležili regijskih konferenc, zagotovili popolno 

svobodo glede tem, ki so jih želeli obravnavati. Tako se je Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve v zvezi 

z nacionalnim delom Konference o prihodnosti Evrope odločilo za pristop, ki bo dopolnjeval projekt na 

evropski ravni, ki sicer zajema devet tem: podnebne spremembe in okolje; zdravje; močnejše gospodarstvo, 

socialna pravičnost in delovna mesta; EU v svetu; vrednote in pravice, pravna država, varnost; digitalna 

preobrazba; evropska demokracija; migracije; izobraževanje, kultura, mladina in šport; druge zamisli2. 

Teme za izmenjave na regijskih konferencah so tako opredelili državljani in državljanke sami in ne zadevni 

organizator. 

5. Obrnjena strokovnost 

Da bi lahko udeleženci in udeleženke čim bolj svobodno opredelili svoje želje za Evropo, je bilo določeno, 

da ne bodo vnaprej dobili nobenih informacij ali strokovne pomoči (npr. o trenutnem projektu 

Evropske unije, njenih pristojnostih ali delovanju institucij), temveč da se bo izhajalo iz vprašanj, ki jih 

bodo zastavili državljani in državljanke sami. Takšna metodološka podlaga temelji na načelu „obrnjene 

strokovnosti“, v skladu s katerim skupni razmislek izhaja iz izkušenj in mnenj državljanov in državljank, 

ki se nato posvetujejo s strokovnjaki in strokovnjakinjami, da bi podprli svoje razprave in utrdili svoje 

delovne predpostavke. 

Za dosego tega cilja so bili povabljeni strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih regij (v povprečju 

trije), zlasti iz akademskih krogov in informacijskih centrov Europe Direct na zadevnih območjih. Ti so 

bili prisotni ob sobotah in nedeljah, da so odgovarjali na vprašanja državljanov in državljank ter se oglašali 

le na njihovo zahtevo. Prav tako so bili dosegljivi preverjevalci in preverjevalke dejstev (ang. fact 

checkers), ki so nemudoma preverili konkretna vprašanja, ki so jih zastavili državljani in državljanke. 

Na nacionalni konferenci, namenjeni sintezi, ki je potekala v CESE, je bilo v zadevnih delovnih skupinah 

19 strokovnjakov in strokovnjakinj na visoki ravni, ki so prihajali iz akademskih krogov, možganskih 

trustov in diplomatskih služb. Ti so cel konec tedna spremljali določeno skupino, zaradi česar so lahko 

temeljito preučili spremembe, predlagane v posameznih regijah. 

  

                                                

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

https://futureu.europa.eu/processes?locale=sl
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6. Kolegialnost in prožno vodenje 

Celoten proces sta sooblikovala Ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve (MEAE), izhajajoč iz 

participativne strategije Medresorskega centra za državljansko udeležbo (Centre Interministériel de la 

Participation Citoyenne – CIPC), ki deluje v sklopu Medresorskega direktorata za javno preobrazbo 

(Direction interministérielle de la transformation publique – DITP), in Ministrstvo, pristojno za odnose s 

parlamentom in državljansko udeležbo (MRPC). Vse skupaj je izpeljal konzorcij, ki so ga sestavljali 

Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques in Harris Interactive in je bil zadolžen za usmerjanje 

izvedbe projekta, vodenje konferenc, izžrebanje državljanov in državljank ter pripravo poročil in 

povzetkov, na lokalni ravni pa je pri organizaciji posameznih regijskih konferenc sodeloval z regionalnimi 

prefekturami. 

Vzpostavljeno je bilo specifično vodstvo v obliki projektne skupine, ki ji je predsedoval MEAE ter je 

združevala CIPC, MRPC in omenjeni konzorcij. 

7. Dolžnost nadaljnjega ukrepanja in navezovanje na projekt na evropski ravni 

Na nacionalni konferenci je bilo naznanjeno, da bodo morale francoske institucije, potem ko bo opravljeno 

delo v sklopu Konference o prihodnosti Evrope, nadalje ukrepati, in sicer bodo morale: 

- zagotoviti, da bodo vse informacije o izvedbi, pa tudi pričujoči dokument ter zbirna poročila 

regijskih in nacionalnih konferenc na transparenten in vsem dostopen način na voljo prek nove 

platforme za državljansko udeležbo, vzpostavljene ob predložitvi končnega poročila vladi; 

- organizirati dogodek novembra 2021, v sklopu katerega naj bi bilo Vladi predloženo končno 

poročilo nacionalnega dela Konference o prihodnosti Evrope; 

- ustanoviti državljanski nadzorni odbor, ki bo poskrbel, da bodo ukrepi, ki bodo sledili izvedbi, 

ustrezni glede na podane predloge. Ta odbor bo sestavljalo 15 državljanov in državljank, od tega 

14 udeležencev oz. udeleženk regijskih konferenc in en udeleženec oz. udeleženka posvetovanja 

„Parole aux Jeunes“ (Besedo mladim); 

- januarja 2022 evropskim institucijam predložiti francoski prispevek h Konferenci o 

prihodnosti Evrope. 
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Predloge francoskih državljanov in državljank bodo skupaj preučile države članice in evropske institucije. 

Francija, ki bo v prvi polovici leta 2022 predsedovala Svetu Evropske unije, bo tako morala predstaviti 

mnenja svojih državljanov in državljank, istočasno pa si prizadevati za dosego skupnega stališča na ravni 

celine. 
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Prvi del: predstavitev rezultatov regijskih konferenc o 

prihodnosti Evrope 

Državljani in državljanke so na vsaki od teh 18 regijskih konferenc, najprej posamično in nato v skupini, 

izrazili svoje želje za Evropo leta 2035. Tako je vsaka regija imela med 3 in 8 sklopov želja, na celotnem 

francoskem ozemlju pa je bilo želja o tem, kakšna naj bi bila Evropa, skupaj 101. Državljani in 

državljanke so nato predlagali spremembe, ki naj bi bile po njihovem mnenju potrebne za uresničitev 

želene Evrope; te spremembe so potem ponazorili s konkretnimi ukrepi. Tako je bilo po vsej Franciji 

predlaganih skupno 515 sprememb in 1 301 konkreten ukrep. 

V tednih med regijskimi konferencami in nacionalno konferenco je projektna skupina teh 515 sprememb 

razvrstila v koherentne sklope. Vse spremembe, izražene na ravni posamezne regije, so bile leksikološko 

analizirane in tudi usklajene, če je izgledalo, da so si po osnovnem namenu podobne ali blizu; tako so za 

namene nacionalne konference nastale delovne skupine, ki jih je družila skupna želja za Evropo. Na koncu 

so bile spremembe, opredeljene na ravni posamezne regije, razvrščene v 14 ločenih želja za Evropo. 
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a. Lestvica 14 želja za Evropo 

Ob koncu posamezne regijske konference so sodelujoči državljani in državljanke z glasovanjem izrazili 

podporo spremembam, ki so jih opredelile različne delovne skupine. 

Na podlagi razvrstitve, opravljene pred nacionalno konferenco, namenjeno sintezi, je mogoče – po zaslugi 

glasovanj o spremembah, ki so potekala v posameznih regijah – izluščiti želje za Evropo, ki so jih 

državljani in državljanke najbolj podprli. Tako sta bili široke podpore deležni želji „Evropa, ki postavlja 

izobraževanje na prvo mesto“ in „Evropa, ki je bližja in dostopnejša“, pri čemer se je na regijskih 

konferencah za zadevne spremembe izreklo v povprečju 56 % državljanov in državljank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestvica želja za Evropo glede na priljubljenost 
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b. Predstavitev 14 prednostnih sprememb, določenih v okviru nacionalne konference 

Na nacionalni konferenci, namenjeni sintezi, je 100 sodelujočih državljanov in državljank preučevalo eno 

od 14 opredeljenih skupin želja. Na koncu je vsaka skupina, zato da bi zastopala svojo željo za Evropo, 

izbrala po eno prednostno spremembo, ki naj bi se izvedla do leta 2035. Potem je na zadnji dan 

nacionalne konference 100 sodelujočih državljanov in državljank glasovalo o teh 14 prednostnih 

spremembah. Izid tega glasovanja je naveden v nadaljevanju, in sicer v padajočem vrstnem redu glede na 

število glasov, ki jih je dobila posamezna sprememba. 

Teh 100 državljanov in državljank je na nacionalni konferenci največ glasov namenilo spremembi 

„Razvijati energetsko zmernost za manjšo potrošnjo in odpraviti odvečno“. 
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Za vsako prednostno spremembo so državljani in državljanke zadevne skupine spremembo opredelili, 

predlagali konkretne ukrepe za njeno uresničitev in določili merila za njeno uspešnost za leto 2035.  
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Sprememba 1 – Razvijati energetsko zmernost za manjšo potrošnjo in 

odpraviti odvečno 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki se spoprijema s podnebnimi in okoljskimi izzivi 

 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: razvoj energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje porabe energije 

Cilj te spremembe je spodbuditi tako zmanjšanje porabe energije v Evropi kot tudi razvoj energije iz 

obnovljivih virov. Državljani in državljanke so s tem, ko so to spremembo označili kot prednostno, izrazili 

željo, da se Evropa ter njeni prebivalci in prebivalke odločno zoperstavijo podnebnim in okoljskim 

izzivom. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Ta sprememba se kaže v razvoju ambicioznih raziskovalnih programov na področju obnovljivih virov 

energije in v uporabi evropskih investicijskih skladov z neposredno udeležbo v podjetjih v tem sektorju. 

Za državljane in državljanke bi bila ta sprememba uspešna, če bi bili zastavljeni zavezujoči cilji glede 

zmanjšanja porabe energije in določeni ključni kazalniki zmernosti, kot je krčenje evropskega voznega 

parka ali manjša poraba mesa. Obenem naj bi na ta način uspešno določili kvote porabe po sektorjih, pri 

tem pa upoštevali nihanja v porabi pri posameznih podjetjih in spoštovali zaupnost njihovih podatkov. 

  



 

Prispevek državljanov in državljank h Konferenci o prihodnosti Evrope  

 24 

Sprememba 2 – Okrepiti skupno obrambo in skupno varnost Evropske unije 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki ima moč v svetu  

 

 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: evropska vojska, strateška avtonomija 

Ta sprememba odraža soglasno željo državljanov in državljank, da se v Evropi doseže avtonomija na 

področju obrambe in varnosti, s tem pa tudi neodvisnost od tujih sil. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Za državljane in državljanke bi se uspeh te spremembe kazal predvsem v imenovanju evropskega 

komisarja oz. komisarke, pristojne za obrambo in varnost. 

Na področju obrambe bi z oblikovanjem stalne in odzivne vojske, ki bi lahko bila napotena po celem 

svetu, Evropi omogočili, da ščiti svoje meje in po potrebi na zahtevo tretjih držav tudi posreduje. 

Kar zadeva varnost, bi po mnenju državljanov in državljank Evropa morala zagotoviti zanesljivost dobave 

in zaščititi svoje strateške raziskave v prednostnih sektorjih, kot so vesolje, kibernetska varnost, zdravstvo 

in okolje. Boljša zaščita zunanjih mej naj bi pripomogla tudi k zajezitvi nezakonitega priseljevanja in 

trgovine z ljudmi. 
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Sprememba 3 – S pomočjo samostojne in konkurenčne industrije, ki jo 

plemeniti Evropska unija, spodbujati skupno gospodarska uspešnost 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki brani svoje interese 

 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: dajanje prednosti evropskim proizvodom, zaščita strokovnega znanja in izkušenj, 

ustvarjanje evropskih prvakov 

S to spremembo naj bi dosegli tri cilje, in sicer: na ravni Unije okrepiti politiko, pri kateri bi imeli prednost 

evropski proizvodi, zagotoviti zaščito nujnega blaga ter ključnega strokovnega znanja in izkušenj, pa 

tudi ustvarjati „evropske prvake“. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Za uresničitev teh ciljev je treba v prvi vrsti v okviru javnih razpisov izvajati politiko, pri kateri bodo 

imeli prednost evropski proizvodi, obenem pa uvesti ogljični davek na uvoz. 

Strokovno znanje in izkušnje bi zaščitili s poostrenim nadzorom nad prevzemi in tujimi naložbami ter z 

razvojem pomoči za vrnitev proizvodnje. 

Ustvarjanje „evropskih prvakov“ pa med drugim pomeni promoviranje evropskih industrijskih 

zavezništev v strateških sektorjih in spodbujanje javnih naložb v tvegani kapital. 

Za državljane in državljanke se uspeh te spremembe konkretno kaže v ustvarjanju evropskih industrijskih 

zavezništvih v ključnih sektorjih, v povečanju števila podjetij, ki se vračajo nazaj, in v izboljšanju 

trgovinske bilance. 
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Sprememba 4 – Dati moč državljanom in državljankam na več ravneh: pri 

participaciji, odločanju in nadzoru 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je bolj demokratična 

 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: povečanje volilne udeležbe, evropski barometer zadovoljstva, širša uporaba posvetovanj 

z državljani in državljankami 

Državljani in državljanke s to spremembo predlagajo, da se za Evropejce in Evropejke oblikuje „celovita 

državljanska izkušnja“, pri tem pa okrepi njihovo vključevanje v vse faze odločanja. Obenem izražajo 

željo, da bi bila njihova mnenja upoštevana in da bi lahko vplivali na javne politike, ki zadevajo njihovo 

vsakdanje življenje. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Državljani in državljanke bi morali v prvi vrsti razvijati in potem stalno izvajati pobude za državljansko 

udeležbo. V ta namen bi lahko uporabili več vzvodov, med drugim bi lahko vzpostavili stalno svetovalno 

zbornico, moč državljanov in državljank zapisali v evropske pogodbe ali pa uvedli oznako, ki bi 

potrjevala, da je bilo v zvezi z zadevnim zakonom opravljeno posvetovanje z državljani in državljankami. 

Uspeh te spremembe bi se kazal v napredku pri kazalnikih, kot so volilna udeležba, izraz zanimanja za 

Evropsko unijo in zaupanja vanjo ali pa obiskovanje evropskih spletnih strani. Zdi se, da sta znak 

uspeha tudi večje število odločitev, sprejetih na podlagi posvetovanja z državljani in državljankami, in 

pogostejša uporaba evropskih državljanskih pobud. 
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Sprememba 5 – Stremeti k federaciji evropskih držav, ki bo na področjih 

skupnega interesa imela znatne pristojnosti 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je bolj povezana 

 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: institucionalno poenotenje, izvoljeni predsednik oz. predsednica, okrepitev pristojnosti 

EU 

Ta sprememba odraža ambicijo državljanov in državljank za poenotenje evropskih političnih institucij. 

Pri predlaganem modelu gre za federacijo držav, katere cilj je okrepitev deljenih ali izključnih pristojnosti 

Evropske unije, vendar ne za stremljenje k federativni državi. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Interno bi lahko ta sprememba zajemala tudi razvoj državljanske udeležbe in ustanovitev ministrstev za 

Evropo na ravni držav članic, dolgoročno pa izvolitev predsednika oz. predsednice Evropske komisije na 

splošnih volitvah. 

Navzven bi se okrepitev evropskega glasu v tujini konkretno kazala v imenovanju enega samega 

predstavnika Evrope na mednarodnem prizorišču. 

Prav tako bi ta federacija držav razpolagala z večjim evropskim proračunom, ki bi lahko znašal 10 % 

BDP (za primerjavo: trenutno znaša 2 %). 
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Sprememba 6 – Predlagati programe izmenjav v vseh življenjskih obdobjih 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki postavlja izobraževanje na prvo mesto 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: šolske izmenjave, Erasmus 

Ta sprememba, ki je bila deležna široke podpore, odraža pomen, ki ga imajo za državljane in državljanke 

srečanja in izkušnje iz tujine kot pomembni dejavniki pri razvoju občutka pripadnosti Evropi. Cilj je preiti 

z „akademskega poznavanja na doživljajski, izkustven in senzibilen pristop k Evropi“ ter razumeti 

izobraževanje v širšem smislu kot vseživljenjsko učenje. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Da bi bila taka sprememba uspešna, je treba ponuditi več možnosti za mobilnost, med drugim šolske 

izmenjave, tesno medinstitucionalno sodelovanje, potovanja in poklicno mobilnost. Državljani in 

državljanke mislijo, da bi morale biti te možnosti dostopne vsem, zlasti pa osebam z nizkimi dohodki ali 

invalidnim osebam. Program Erasmus bi lahko na primer zajemal vse Evropejce in Evropejke ne glede na 

njihovo starost ali dohodke. Te programe bi bilo treba zasnovati kot raznolike, vključujoče in dostopne, pri tem 

pa poenostaviti upravne postopke. 

Poleg mobilnosti je bil izpostavljen tudi pomen povezovanja izobraževalnih sistemov (enakovrednost 

diplom itd.) in povečanja privlačnosti Evrope, da bi preprečili uhajanje talentov v tujino. 
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Sprememba 7 – Spoznavati evropske kulture s pomočjo prireditev in 

dogodkov, ki povezujejo 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki ima skupne kulture in skupne identitete 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: evropski festival, evropski državni praznik, vseevropska razstava 

Cilj te spremembe je, da bi s skupnimi izkušnjami, dogodki in praznovanji prebudili in ohranjali evropski 

duh. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Dogodki, ki so si si jih zamislili državljani in državljanke, naj bi bili zabavni, povezujoči in priljubljeni, 

da bi na njih sodelovalo čim več ljudi. Zajeti bi bilo treba vse ciljne skupine (zlasti mlajše in 

osnovnošolske otroke, mlade ter Erasmusovi študente in študentke), dogodke pa organizirati na različnih 

lokacijah (domovi za ostarele, šole, javne uprave, zapori itd.). 

Evropejce in Evropejke naj bi združila zlasti dva dogodka: vseevropska razstava, ki bi omogočila 

predstavitev vseh držav članic, in prenovljeni dan Evrope 9. maja, ki bi bil tudi pedagoški dogodek, da 

ne bi „pozabili na mir, povezan z Evropo in njenimi vrednotami“. Hkrati bi lahko evropski predstavniki in 

predstavnice obiskovali učence in učenke na njihovih šolah, da bi državljanom in državljankam že v 

zgodnjem otroštvu približali Evropo ter prispevali k temu, da bi jo bolje razumeli. 
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Sprememba 8 – S skupno zdravstveno politiko harmonizirati zdravstvo in 

poskrbeti, da bo zdravje dostopno vsem Evropejcem in Evropejkam 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je solidarna in ki varuje 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: splošno zdravstveno varstvo, harmonizacija storitev oskrbe, zdravje kot temeljna pravica 

Da bi vsem Evropejcem in Evropejkam zagotovili dostop do zdravstvenih storitev ter se odzvali na 

“potrebo po varstvu in solidarnosti”, je bil soglasno predlagan nadnacionalni zdravstveni sistem. 

Temeljil bi na pravičnem financiranju s sredstvi držav članic in na najboljših sistemih v Uniji. Taka 

sprememba odraža željo državljanov in državljank, da bi Evropa imela aktivnejšo vlogo pri varovanju 

svojega prebivalstva, zlasti na področju zdravja, na katerem njene dosedanje ukrepe ocenjujejo kot preveč 

zadržane. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Za izvedbo te spremembe je bilo večinsko potrjeno načelo splošne evropske socialne varnosti. Ni pa bilo 

soglasja o tem, kako bi tak sistem vzpostavili. Medtem ko se nekateri zavzemajo za „centralizacijo 

podatkov, ki bi (evropskemu) zdravstvenemu osebju omogočila dostop do celotne zdravstvene anamneze 

vseh pacientov in pacientk“, drugi ta ukrep vidijo kot „dodatni poseg v svobodo“ in kot „sistem nadzora“. 

Kljub temu so bili transparentnost in harmonizacija regulativnih zahtev na tem področju na ravni 

celotne celine ter evropski zdravstveni načrt prepoznani kot predpogoji za vsakršno bistveno 

preoblikovanje. 
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Sprememba 9 – Na evropski ravni razvijati in usmerjati strateške sektorje ter 

tako zagotavljati našo suverenost 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je konkurenčna in inovativna 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: razvoj evropskih prvakov, nadzor nad tujimi naložbami, digitalna in energetska 

avtonomija 

Državljani in državljanke so izpostavili potrebo po suverenosti ter s tem tudi potrebo po evropskem 

usmerjanju sektorjev, ki veljajo za strateške, na primer zdravstvo, prehrana, energija, digitalizacija, 

obramba, promet in novi materiali. S tem bi lahko omejili konkurenco med evropskimi podjetji, spodbudili 

nastanek evropskih prvakov in z dajanjem prednosti evropskim proizvodom Evropo ponovno 

industrializirali. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Da bi dosegli to suverenost, bi lahko za usmerjanje teh sektorjev pooblastili določen evropski organ, ki 

bi izdajal dovoljenja za nakupe evropskih podjetij s strani tujih konkurentov in skrbel za to, da bi uvoženi 

proizvodi izpolnjevali enake standarde kot proizvodi iz EU. Srednjeročno naj bi v Evropi proizvedli 30–

50 % evropske potrošnje v teh strateških sektorjih, dolgoročno pa do 70 %. Z izpolnjevanjem teh meril bi 

si lahko zagotovili samozadostnost in mednarodni vpliv, morda pa bi privedlo tudi do izvoza evropskega 

industrijskega modela. 
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Sprememba 10 – Izboljšati zaščito okolja in ekosistemov ter v osrčju mestnih, 

primestnih in podeželskih območij ustvariti varovana območja 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki spodbuja trajnostni razvoj 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: okolju prijaznejša urbanizacija, spoštovanje in zaščita tal 

Cilj je omejiti negativni učinek urbanizacije na tla. Z odločnimi ukrepi bi lahko zmanjšali število 

nesreč, povezanih z destrukcijo tal, kot so zemeljski plazovi, in izboljšali kakovost življenja v urbanih 

območjih, zlasti s sajenjem dreves. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Predlagano je bilo ukrepanje na dveh ravneh: prvič, treba bi bilo obrniti trend glede novih gradenj in 

tako upočasniti proces pozidave tal, ter drugič, treba bi bilo spodbujati obnovo tal, da bi „naravi vrnili, 

kar ji pripada“. 
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Sprememba 11 – Vzpostaviti lokalne evropske informacijske točke, kjer se bo 

prisluhnilo in svetovalo državljanom in državljankam 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je bližja in dostopnejša 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: evropske hiše, lokalne evropske kontaktne točke, boljši dostop do informacij 

Cilj te spremembe je zagotoviti konkretne odgovore za nezadostno prisotnost Evropske unije v 

vsakdanjem življenju, ki so jo izpostavili številni udeleženci in udeleženke, ter si prizadevati za 

približevanje Evrope njenim državljanom in državljankam. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Da bi premostili to oddaljenost med EU ter državljani in državljankami, bi lahko v vsaki občini imenovali 

posebno kontaktno točko, kjer bi državljanom in državljankam prisluhnili ter jim nudili nasvete. Zadevne 

informacije bi lahko bile socialno-ekonomske narave; zlasti bi se lahko nanašale na dostop do evropske 

pomoči ali na primer na vlogo lobistov. Zagotovljene informacije bi bile namenjene splošni in strokovni 

javnosti, zlasti za svetovanje malim in srednjim podjetjem ter kot pomoč nosilcem projektov pri dostopu 

do sredstev EU. Dolgoročno bi lahko ta sprememba privedla do ustanavljanja centrov o Evropi, podobnim 

obstoječim evropskim hišam, vendar na lokalni ravni, tako da bi nastalo gosto regionalno omrežje. 

Ta sprememba bi bila uspešna, če bi vsak državljan ali državljanka „zanesljivo“ vedela za obstoj te 

kontaktne točke in centra, v katerem lahko dobi vire, informacije in nasvete o Evropi in kjer ji bodo 

prisluhnili. 

  



 

Prispevek državljanov in državljank h Konferenci o prihodnosti Evrope  

 34 

Sprememba 12 – Poenotiti način volitev v Evropski parlament za vseh 

sedemindvajset držav in sedanji volilni sistem zamenjati s sistemom, pri 

katerem bo iz vsake regije izvoljen kandidat ali kandidatka, ki osvoji največ 

glasov, ter tako Evropo približati državljanom in državljankam 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki je učinkoviteje vodena 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: institucionalne spremembe, državljanski nadzor nad ukrepi skozi ves mandat 

Ta sprememba odraža željo državljanov in državljank, da bi se približali svojim izvoljenim 

predstavnikom ali predstavnicam ter spremljali njihovo delovanje skozi ves mandat. Je tudi odziv na 

splošno razširjeno ugotovitev, da se predstavniki in predstavnice, ki so jih državljani in državljanke izvolili 

v Evropski parlament, na vprašanja, ki so za slednje aktualna, ne odzivajo s konkretnimi ukrepi. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Sprememba načina volitev bi vključevala poenotenje volilnega sistema na evropski ravni in prehod z 

nacionalnih volilnih enot na regionalne, kar naj bi bilo mogoče do leta 2035. 
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Sprememba 13 – Oblikovati skupno politiko, ki bo omogočila boljši sprejem 

migrantov in migrantk (tudi takšnih brez urejenega statusa) ter njihovo 

učinkovitejše vključevanje v družbo in na trg dela 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, ki zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: evropski migracijski urad, zagotovitev dostojnega sprejema povsod v Evropi 

Cilj te spremembe je izboljšati sprejem migrantov in migrantk v Evropsko unijo; gre za problematično 

vprašanje, ki so ga državljani in državljanke soglasno označili za nujno. V nasprotju s sedanjimi razmerami 

se zdi, da je vzpostavitev skupne, usklajene in solidarne politike priseljevanja pomemben dejavnik 

miru. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Taka sprememba bi bila uspešna, če bi privedla do postopne uvedbe skupne politike o sprejemu migrantov 

in migrantk. 

Na podlagi državljanske pobude bi morala Komisija ukrepati; srednjeročno bi to omogočilo sprejetje 

skupnega standarda, ki bi določal okvir za sprejem in socialno vključevanje migrantov in migrantk. 

Dolgoročno bi ta standard podprli z ustanovitvijo specializiranega evropskega urada za priseljevanje 

in priznanjem migracijske politike kot pristojnosti Evropske unije. 
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Sprememba 14 – Ohraniti specifičnost (živilske oznake, obrti, tradicije) 

različnih evropskih regij, da se prepreči uniformiranje življenjskih slogov ter 

zagotovita sledljivost in kakovost proizvodov 

S tem povezana želja za Evropo: Evropa, v kateri so na prvem mestu interesi sleherne države 

Kaj zajema ta sprememba? 

Ključne besede: evropske oznake, priznavanje vrednosti raznolikosti kultur in običajev 

Cilj te spremembe je ohraniti raznolikost evropskih tradicij in proizvodov ter preprečiti uniformiranje 

življenjskih slogov, pogosto očitano Evropski uniji. 

Katere so ključne faze in merila uspešnosti? 

Državljani in državljanke menijo, da je treba predvsem izboljšati dostopnost obstoječe zbirke podatkov z 

različnimi evropskimi in nacionalnimi oznakami. V ta namen naj bi oblikovali spletno mesto, prek 

katerega bi bilo vse dosegljivo „s tremi kliki“: prvi klik za dostop do spletnega mesta, drugi za prikaz 

zemljevida regij Evropske unije in tretji za prikaz opisov oznak v določeni regiji. 

Uspešno izvedena sprememba bi omogočila boljše obveščanje o obstoječih proizvodih, posledično pa bi 

se tudi državljani in državljanke bolje seznanili z raznolikostjo evropskih kultur. 
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Drugi del: predstavitev izidov posvetovanja „Parole aux Jeunes“ 
(Besedo mladim) 

 

Datumi posvetovanja 

9. maj 2021 – 18. julij 2021 

 

Podatki o posvetovanju 

50 008 udeležencev in udeleženk 

2 918 predlogov 

338 330 oddanih glasov 

 

Posvetovanje „Parole aux Jeunes“ se je začelo na pobudo državnega sekretariata za evropske zadeve. To 

posvetovanje je bilo organizirano v kontekstu Konference o prihodnosti Evrope, projekta participativne 

demokracije brez primere, ki so ga izvedle evropske institucije, da bi vsem evropskim državljanom in 

državljankam omogočile, da povedo, kaj pričakujejo od Evropske unije. Izidi posvetovanja bodo 

upoštevani med Konferenco o prihodnosti Evrope in med francoskim predsedovanjem Svetu Evropske 

unije. 

4 glavna spoznanja 

1. Masovna mobilizacija mladih: v posvetovanju je sodelovalo več kot 50 000 mladih francoskih 

državljanov in državljank iz vseh regij. 

2. Največ strinjanja je pri evropskih politikah za boj proti podnebnim spremembam, vrnitvi 

proizvodnje v Evropo, oživitvi evropske demokracije, teži EU v svetu (gospodarstvo, raziskave, 

človekove pravice, diplomacija). 
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3. Zamisel o močnejši in enotnejši Evropi je bila med posvetovanjem ves čas prisotna in o več 

zadevnih točkah je bilo doseženo soglasje: 

- Evropa, ki je gospodarsko močnejša (predvsem zahvaljujoč vrnitvi proizvodnje) in se lahko kosa 

s Kitajsko ali ZDA 

- Diplomatska Evropa, ki ima večjo težo na mednarodnem prizorišču 

- Evropa, ki je vodilna v svetu v boju proti podnebnim spremembam 

- Evropa, ki jo združujejo mladi 

- Evropa, ki deluje enotno na področju raziskav in inovacij 

 

4. Mladi so široko podprli tudi štiri zamisli, ki dopolnjujejo zamisli z državljanskih okroglih miz: 

- Okoljsko in družbeno odgovorno evropsko gospodarstvo 

- Evropa, ki je geografsko bolje povezana z železnico 

- Davčno pravičnejša Evropa 

- Odločno ukrepanje Evropske unije za pravice žensk 
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22 široko podprtih in 13 spornih zamisli o devetih temah Konference o prihodnosti Evrope 

 

Zamisli s široko podporo temeljijo na predlogih, ki so bili med udeleženci in udeleženkami posvetovanja 

deležni večinskega odobravanja. Predlogi s široko podporo so predlogi, ki so bili deležni največjega 

odobravanja, v povprečju 79 % glasov „za“. 

 

Sporne zamisli temeljijo na predlogih, o katerih so udeleženci in udeleženke posvetovanja najbolj vneto 

razpravljali, pri čemer je bilo število glasov za in proti uravnoteženo. Sporni predlogi so predlogi, o katerih 

se je med posvetovanjem najbolj vneto razpravljajo ter so v povprečju dobili 40 % „glasov za“ in 38 % 

„glasov proti“. 

 

Na podlagi analize teh predlogov je bilo opredeljenih 22 zamisli s široko podporo in 13 spornih zamisli. 

Teh 22 zamisli s široko podporo in 13 spornih zamisli je bilo razvrščenih v devet sklopov, ki ustrezajo 

glavnim temam Konference o prihodnosti Evrope. 
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Povzetek široko podprtih in spornih zamisli 

 

 

  



 

 

  

Prispevek državljanov in državljank h Konferenci o prihodnosti Evrope  41 

Zaključek 

 

 

 

„Po vaše, če poveste z eno besedo, bi Evropa leta 2035 morala biti ...“: 

 

 

 

 

Odgovor državljanov in državljank, sodelujočih na nacionalni konferenci, na zadnje vprašanje: 

„Po vaše, če poveste z eno besedo, bi Evropa leta 2035 morala biti ...“ 

 

 


