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Zasedání č. 3: 11.–13. února 2022, Maastricht, Nizozemsko 

Evropské panelové diskuse občanů pořádají Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise v rámci 

Konference o budoucnosti Evropy. 

Tento dokument
1
 vypracovala skupina pro panelové diskuse, kterou tvoří nadace Danish Board of 

Technology, institut Ifok, agentura Missions Publiques, organizace Deliberativa a agentura Kantar 

Public a která odpovídá za návrh a realizaci panelových diskusí. Třetí zasedání Evropské panelové 

diskuze občanů č. 4: „EU ve světě / migrace“ vedla nadace Danish Board of Technology 

společně s agenturou Missions Publiques. 
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1. Shrnutí zasedání č. 3 

Ve dnech 11.–13. února 2022 se 175 náhodně vybraných evropských občanů různého věku a původu 

z celé Evropské unie sešlo již potřetí, aby diskutovali o tématech „EU ve světě / migrace“, a navázali 

tak na jednání, která proběhla během prvního a druhého zasedání. Toto závěrečné zasedání panelu 
č. 4 se konalo v Maastrichtském výstavním a konferenčním centru (MECC) a pořádalo je studio 
Europa Maastricht ve spolupráci s Maastrichtskou univerzitou a Evropským institutem veřejné 
správy (EIPA), přičemž účastníci měli možnost účastnit se online. Občané, kteří při své práci vycházeli 
z návrhů vzešlých z 2. zasedání, vypracovali a schválili 40 závěrečných doporučení, která budou 
předložena a projednána na plenárním zasedání Konference. Z celkového počtu 175 účastníků se jich 
17 účastnilo a vystoupilo na dálku.   

Diskuse a kolektivní práce probíhaly ve třech formátech: 

● V podskupinách. Každou z patnácti podskupin tvořilo přibližně deset až třináct občanů. 
V každé podskupině se mluvilo čtyřmi až pěti jazyky, přičemž každý z občanů mohl hovořit 
svým vlastním jazykem nebo jazykem, který mu vyhovoval. V každé podskupině byl 
specializovaný odborný moderátor ze skupiny pro panelové diskuse nebo od jiných externích 

poskytovatelů služeb. Na podporu práce moderátorů poskytl Evropský institut veřejné 
správy (EIPA) jednoho asistenta z každé podskupiny. 

                                                
1Upozornění: za tuto zprávu odpovídají výhradně její autoři. Zpráva neodráží názory orgánů EU. 
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● V plénu se všemi účastníky. Plenární zasedání v centru MECC vedli dva hlavní moderátoři ze 
skupiny pro panelové diskuse, tlumočení probíhalo do 24 úředních jazyků EU. 

S podporou odborníků a ověřovatelů faktů, vlastních znalostí a zkušeností a prostřednictvím jednání 
začali občané v rámci „otevřeného fóra“ zkoumat všechny návrhy vypracované panelem během 
druhého zasedání

2. Kromě poskytnutých odborných znalostí jim pomáhali také moderátoři 
podskupin. Každý občan dostal padesát nálepek (deset zelených pro oblast 1, deset červených pro 
oblast 2, deset modrých pro oblast 3, deset žlutých pro oblast 4, deset fialových pro oblast 5) 

a následně pokračoval určováním priority až pro deset návrhů u každé oblasti. Jakmile bylo toto 
stanovení priorit na úrovni panelu dokončeno, byli občané rozděleni do stejných podskupin, v nichž 
pracovali během druhého zasedání, a společně vzali na vědomí, které z návrhů jejich skupiny byly 
zbytkem panelu upřednostněny.  

Pro vypracování doporučení byl každé podskupině stanoven orientační rozsah počtu doporučení od 
jednoho do tří, maximálně však pět. Tři návrhy, které panel v rámci dané podoblasti zařadil nejvýše, 
byly uvedeny na 1., 2. a 3. místě v pořadí. Podskupina pak pomocí černých nálepek (pět na osobu) 
upřednostnila zbývající návrhy a zařadila je na 4. a 5. místo.  

Práce podskupiny se pak zaměřila na zpracování jednotlivých návrhů do podoby doporučení. K tomu 

občané použili šablonu doporučení:  

 Popis Maximální počet 
znaků v EN 

Závěrečné doporučení Doporučujeme, aby … 1000 

Závěrečné odůvodnění Doporučujeme tak učinit proto, že …  300 

Prvky/otázky, kterými se skupina musela zabývat (nejedná se o striktní povinnost, ale o důrazné 
doporučení) při formulování odůvodnění doporučení, byly následující:   
 

1. Proč je toto doporučení důležité a relevantní pro témata panelu? 

2. Proč je důležité přijmout opatření na úrovni EU? 

3. Jaké jsou nežádoucí dopady tohoto doporučení a proč si přesto myslíme, že je důležité ho 
provést? 

 

Během práce v podskupinách se uskutečnila čtyři přibližně třicetiminutová jednání o zpětné vazbě 
mezi podskupinami, která měla účastníkům pomoci pochopit práci ostatních podskupin a obohatit 

jejich doporučení. Při každém sezení se zpětnou vazbou se jeden účastník z každé podskupiny 
přesunul do jiné místnosti. Tento účastník představil návrh doporučení, který dosud připravila jeho 
podskupina, a vzal na vědomí připomínky svých kolegů. Asistent vložil zpětnou vazbu do online 
tabulky, aby do ní podskupina, která vypracovala návrhy doporučení, mohla nahlížet a využít ji jako 
další podklad vedle ústní zprávy svého zástupce. 

O doporučeních jednotlivých podskupin pak panel hlasoval v neděli 13. prosince. Všichni účastníci 
obdrželi před hlasováním dokument se všemi návrhy doporučení vytvořenými den předtím, aby si je 
mohli přečíst ve svém jazyce (automaticky přeložené z angličtiny). Hlasování probíhalo 

prostřednictvím online formuláře. Hlasování bylo rozděleno do pěti bloků, které odpovídaly pěti 
oblastem činnosti panelu. Doporučení byla prezentována po jednotlivých oblastech v rámci 

30minutových bloků, kdy na začátku vystoupil vždy jeden občan z každé podskupiny a sdělil zpětnou 
                                                
2 

Zpráva z druhého zasedání panelu č. 4 je k dispozici na adrese: Panel č. 4 – zasedání č. 2 – zpráva 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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vazbu k výsledku víkendové práce. Hlavní moderátor četl jednotlivá doporučení vztahující se k dané 

oblasti v angličtině, aby občané mohli poslouchat simultánní tlumočení. O doporučeních hlasovali 
postupně všichni účastníci. Všichni tlumočníci obdrželi předem písemný návrh doporučení 
v angličtině, aby bylo možné zajistit co nejkvalitnější tlumočení v době hlasování. 

Na základě výsledků závěrečného hlasování byla doporučení rozdělena takto:  

- Doporučení, která dosáhla hranice 70 % nebo více odevzdaných hlasů, byla panelem přijata.  
- Doporučení, která nedosáhla prahové hodnoty, nebyla panelem považována za přijatá a jsou 

uvedena v příloze III této zprávy. 

Videozáznamy plenárních zasedání panelu najdete zde: 

● Plenární zasedání panelu dne 11. 

únorahttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER 2022 

● Plenární zasedání panelu 13. 

únorahttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER 2022 

2. Kontext zasedání č. 3 v rámci procesu evropských panelových diskusí občanů 

Evropské panelové diskuse občanů jsou jedním z klíčových prvků Konference o budoucnosti Evropy. 

Jsou uspořádány čtyři evropské panelové diskuse občanů, které účastníkům umožňují společně se 
zamyslet nad tím, jakou si pro Evropskou unii přejí budoucnost. 

● Každého ze čtyř panelů se zúčastní přibližně 200 evropských občanů vybraných na základě 
náhodného výběru z 27 členských států. 

● Skladba účastníků odráží rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost 

a městský/venkovský původ), gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání. 

● V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu. 

● Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Tato skupina mladých lidí má 

zvláštní vazbu na Evropské setkání mládeže. 

Každý panel se v období od září 2021 do února 2022 sejde třikrát. První zasedání se konalo ve 
Štrasburku v Evropském parlamentu. Druhé zasedání proběhlo online pomocí programu Interactio: 
online nástroje, který umožňuje vícejazyčné schůzky se simultánním tlumočením do 24 jazyků. Třetí 
zasedání se koná ve čtyřech různých členských státech: panel č. 1 v Dublinu v Institutu pro 

mezinárodní a evropské záležitosti a na Dublinském hradě, panel 2 ve Florencii v Evropském 

univerzitním institutu, panel 3 na půdě kampusu v parku Natolin a v Paláci kultury a vědy ve Varšavě 

a panel 4 v Maastrichtu, kde jeho zasedání hostilo Maastrichtské výstavní a konferenční centrum 
(MECC) a kde byla tato akce pořádána studiem Europa Maastricht ve spolupráci s Maastrichtskou 

univerzitou a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).  

Zatímco první zasedání bylo úvodním zasedáním zaměřeným na vytváření vizí, stanovení programu 

a prioritních témat, na která se občané chtějí zaměřit, a druhé zasedání bylo zaměřeno na proniknutí 
do těchto témat a vypracování návrhů, třetí zasedání bylo věnováno přípravě podkladů pro plenární 
zasedání konference, a to formulováním souboru doporučení pro orgány Unie, na které by měly 
navázat. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Hlavní výsledky zasedání: Doporučení přijatá v rámci panelu (budou předložena na 
plenárním zasedání) 

 

Oblast 1: Soběstačnost a stabilita  

 

Podoblast 1.1: Nezávislost EU  

 

1. Doporučujeme, aby strategické produkty evropské výroby (jako jsou zemědělské produkty, 
polovodiče, léčivé přípravky, inovativní digitální a environmentální technologie) byly lépe 
propagovány a finančně podporovány, aby byly dostupné a cenově dosažitelné evropským 
spotřebitelům a aby se v co největší míře snížila závislost na neevropských zemích. Tato podpora 
by mohla zahrnovat opatření v rámci strukturální a regionální politiky, podporu zachování 
průmyslových odvětví a dodavatelských řetězců v rámci EU, daňové úlevy, dotace, politiku aktivní 
podpory malých a středních podniků, jakož i vzdělávací programy pro udržení souvisejících 
kvalifikací a pracovních míst v Evropě. Aktivní průmyslová politika by však měla být selektivní 
a zaměřená na inovativní výrobky nebo na ty, které jsou důležité pro zajištění základních potřeb 
a služeb. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že Evropa si v klíčových oblastech vytvořila příliš mnoho závislostí na 
neevropských zemích, které se mohou stát zdrojem diplomatických konfliktů a mohou mít za 

následek nedostatek základních nebo strategicky důležitých produktů nebo služeb. Vzhledem 

k tomu, že výrobní náklady v EU jsou často vyšší než v jiných částech světa, aktivnější propagace 

a podpora těchto produktů umožní, aby Evropané měli větší motivaci nakupovat konkurenceschopné 
evropské výrobky. Umožní rovněž posílit evropskou konkurenceschopnost a zachovat v Evropě 
průmyslová odvětví a pracovní místa, která jsou důležitá pro budoucnost. Větší regionalizace výroby 
rovněž sníží náklady na dopravu a škody na životním prostředí. 
 

 

2. Doporučujeme, aby EU snížila svou závislost na dovozu ropy a zemního plynu. Toho by mělo být 
dosaženo aktivní podporou projektů veřejné dopravy a energetické účinnosti, celoevropské 
vysokorychlostní železniční sítě pro osobní a nákladní dopravu, rozšíření poskytování čisté 
a obnovitelné energie (zejména v oblasti solární a větrné energie) a alternativních technologií 
(jako je vodík nebo energie z odpadů). EU by měla rovněž podporovat kulturní posun od osobní 
automobilové dopravy k veřejné dopravě, sdílení elektromobilů a cyklistice. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že tak vznikne oboustranně výhodná situace: jak z hlediska uvolnění 
Evropy z vnějších závislostí, tak z hlediska uskutečňování ambiciózních cílů v oblasti klimatu 

a snižování emisí CO₂. Evropa by se díky tomu stala silným hráčem v oblasti technologií 

orientovaných na budoucnost, posílila by své hospodářství a vytvořila nová pracovní místa. 
 

 

3. Doporučujeme, aby byl na úrovni EU přijat právní předpis, který zajistí, aby všechny výrobní 
a dodavatelské procesy EU a dovážené zboží byly v souladu s kvalitativními a etickými normami, 
normami v oblasti udržitelnosti a veškerými platnými evropskými normami v oblasti lidských práv; 
a aby byla nabízena možnost certifikace výrobků, které jsou s tímto právním předpisem v souladu. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, aby spotřebitelé i obchodníci měli snadný přístup k informacím 

o výrobcích, které kupují nebo se kterými obchodují. Toho lze docílit kontrolou certifikačního 
systému; certifikace rovněž pomáhá zmenšit rozdíl mezi levnými a drahými výrobky, které jsou na 

trhu dostupné. Levné výrobky nebudou požadovanou normu splňovat, a proto je nebude možné 
považovat za kvalitní. Kvalifikace pro tuto certifikaci by pomáhala chránit životní prostředí, šetřit 
zdroje a podporovat odpovědnou spotřebu. 
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4. Doporučujeme zavést ve všech členských státech celoevropský program na podporu malých 
místních výrobců ve strategických odvětvích. Tito výrobci by byli odborně vyškoleni, finančně 
podporováni prostřednictvím dotací a motivováni k tomu, aby (v mezích možností daných 
dostupností surovin v EU) vyráběli více zboží, které bude splňovat požadavky, což povede 
k omezení dovozu. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že podporou výrobců ve strategických odvětvích, kteří mají sídlo 

v EU, může EU v těchto odvětvích dosáhnout hospodářské nezávislosti. Bylo by tak možné posílit celý 
výrobní proces a podpořit inovace. Výsledkem by byla udržitelnější produkce surovin v EU, snížení 
nákladů na dopravu a lepší ochrana životního prostředí. 
 

 

5. Doporučujeme zlepšit uplatňování lidských práv na evropské úrovni a za tímto účelem: zvyšovat 
informovanost v zemích, které v požadované míře nedodržují Evropskou úmluvu o lidských 
právech (EÚLP) nebo Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod; za koordinace na 
úrovni EU a prostřednictvím srovnávacího přehledu o soudnictví důsledně kontrolovat míru 
dodržování lidských práv v jednotlivých členských státech a prostřednictvím různých druhů sankcí 
důsledně prosazovat jejich dodržování. 
 
Doporučujeme tak učinit proto, že na lidských právech se členské státy dohodly již při ratifikaci 
Evropské úmluvy o lidských právech a nyní je třeba posílit jejich uznávání v každém jednotlivém 
státě, aby bylo zajištěno, že lidská práva budou v těchto členských státech aktivně známa 

a uplatňována. 
 

 

6. Doporučujeme zahájit revizi a intenzivní komunikační kampaň na celoevropské úrovni, aby portál 
EURES (Evropské služby zaměstnanosti), portál EU o přistěhovalectví a nástroj EU pro tvorbu 
dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí byly více známy evropským občanům a aby 
je častěji navštěvovaly společnosti z EU a inzerovaly a zveřejňovaly na nich svá volná pracovní 
místa. 
 

Doporučujeme nevytvářet novou online platformu inzerující pracovní příležitosti pro evropskou 
mládež. Podobných iniciativ na evropské úrovni existuje už nyní víc než dost. Máme za to, že pro 
zprostředkování nabídky stávajících pracovních sil a pracovních příležitostí na evropské úrovni má 
klíčový význam podpora toho, co již existuje. 
 

Podoblast 1.2: Hranice  

 

7. Doporučujeme vytvořit systém pro migraci pracovních sil do EU, který bude založen na skutečných 
potřebách evropských trhů práce. Měl by existovat jednotný systém uznávání odborných 
a akademických diplomů ze zemí mimo EU i v rámci EU. Měly by také existovat nabídky profesních 
kvalifikací a možností kulturní a jazykové integrace pro kvalifikované migranty. Žadatelům o azyl 
s příslušnou kvalifikací by měl být umožněn přístup na trh práce. Měla by existovat integrovaná 
agentura, jejímž základem by se mohla stát Evropská síť služeb zaměstnanosti. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že v některých oblastech potřebuje Evropa kvalifikovanou pracovní 

sílu, kterou si ze svých vnitřních zdrojů nedokáže zajistit. V současné době není dostatek schůdných 
cest, jak si požádat o pracovní povolení v EU. Celoevropský systém uznávání odborných 

a akademických diplomů usnadní pokrytí těchto potřeb a umožní jednodušší migraci pracovních sil 
v rámci EU i mimo ni. Mezery v zaměstnanosti by mohly tak být zaplňovány efektivnějším způsobem 

a nekontrolovanou migraci by bylo možné lépe řídit. Otevření systému migrace pracovních sil 
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žadatelům o azyl by mohlo přispět k urychlení jejich integrace do evropských ekonomik 

a společností. 
 

 

8. Doporučujeme, aby Evropská unie přijala nové právní předpisy, ve kterých poskytne agentuře 
Frontex větší pravomoc a nezávislost. Agentura Frontex by tak měla mít možnost zasahovat ve 
všech členských státech, aby byla zajištěna ochran všech vnějších hranic EU. EU by nicméně měla 
organizovat procesní audity týkající se organizace agentury Frontex, protože její fungování musí 
být plně transparentní, aby se zabránilo všem druhům zneužívání funkcí. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že považujeme za nepřijatelné, aby agentuře Frontex byl odepřen 
přístup na hranice, zejména v situacích, kdy dochází k porušování lidských práv. Chceme zajistit, aby 
agentura Frontex uplatňovala evropské právní předpisy. Sama agentura musí podléhat kontrole 

a prověřování, aby v rámci této organizace nedocházelo k nepatřičnému chování.  
 

 

9. Doporučujeme, aby Evropská unie, zejména v případě ekonomických migrantů, organizovala 
možnosti prověřování občanů (týkající se prokázaných dovedností, zkušeností atd.) v zemích, 
odkud odjíždějí; účelem by bylo zjistit, kdo je způsobilý přijet do EU a pracovat zde, a to v závislosti 
na hospodářských potřebách či volných pracovních místech hostitelské země. Kritéria prověřování 
musí být veřejná a přístup k nim musí mít každý. Toho lze dosáhnout vytvořením (online) Evropské 
agentury pro přistěhovalectví.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že lidé by pak nemuseli překračovat hranice nezákonně. Příliv osob 
vstupujících do EU by bylo možné řídit, což by vedlo ke snížení tlaku na hranicích. Zároveň by se tím 
usnadnilo obsazování volných pracovních míst v hostitelských zemích. 

 

 
10. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila stejně vstřícný přístup a stejně vstřícná zařízení na 

všech hranicích, respektování lidských práv a zaručení bezpečnosti a zdraví všech migrantů 
(například těhotných žen a dětí).  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že spravedlivé a rovné zacházení s migranty na všech hranicích je pro 
nás velkou hodnotou. Chceme zabránit tomu, aby migranti pobývali na hranicích příliš dlouho a aby 

členské státy byly vystaveny těžko zvladatelnému přílivu migrantů. Všechny členské státy musí být 
náležitě vybaveny, aby byly schopny migranty vstřícným způsobem přijmout.  

 

 

Oblast 2: EU jako mezinárodní partner  

 

Podoblast 2.1: Obchod a vztahy v etické perspektivě 

 

11. Doporučujeme, aby EU prosazovala omezení dovozu výrobků ze zemí, ve kterých je povolena 
dětská práce. Za tímto účelem by měla vzniknout černá listina společností, která bude pravidelně 
aktualizována podle momentální situace. Dále doporučujeme, aby dětem, které již nebudou muset 
pracovat, byl zajištěn postupný přístup ke školnímu vzdělávání a aby byla podporována 
informovanost spotřebitelů o dětské práci šířením informací prostřednictvím oficiálních kanálů EU, 
např. prostřednictvím kampaní a vyprávěním příběhů. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že si uvědomujeme souvislost mezi nedostatečným přístupem ke 
školní docházce a existencí dětské práce. Tímto doporučením chceme zvýšit informovanost 
spotřebitelů a snížit poptávku po zboží, které bylo vyrobeno s využitím dětské práce, tak aby tuto 
praxi bylo možné nakonec zrušit.  
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12. Doporučujeme, aby EU navázala partnerství s rozvojovými zeměmi, podporovala jejich 
infrastrukturu a sdílela kompetence výměnou za vzájemně výhodné obchodní dohody, které jim 
pomohou s přechodem na ekologické zdroje energie. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, aby se díky obchodním partnerstvím a diplomatickým dohodám 

usnadnil přechod na obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích. Vznikly by tak dobré 

a dlouhodobé vztahy mezi EU a rozvojovými zeměmi, což by přispělo k boji proti změně klimatu. 
 

 

13. Doporučujeme, aby EU zavedla povinné „ekoskóre“, které by bylo uvedeno na přední straně všech 
výrobků určených k prodeji běžným spotřebitelům. Ekoskóre by se počítalo podle emisí z výroby 
a přepravy a také podle škodlivého obsahu, a to na základě seznamu nebezpečných výrobků. Toto 
ekoskóre by měl řídit a sledovat orgán EU. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, aby si spotřebitelé v EU jasněji uvědomovali, jak velkou 
environmentální stopu zanechávají výrobky, které kupují. Ekoskóre by se používalo v celé EU, takže 
by bylo možné snadno zjistit, jak je daný výrobek šetrný k životnímu prostředí. Kromě ekoskóre by 
měl být na zadní straně výrobku uveden i QR kód, který by umožňoval získat další informace 

o environmentální stopě výrobku.  
 

 

Podoblast 2.2: Mezinárodní kroky k ochraně klimatu 

 

14. Doporučujeme, aby Evropská unie přijala strategii, která jí umožní dosáhnout větší nezávislosti 
v oblasti výroby energie. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie odpovídající potřebám, kapacitám 
a zdrojům členských států by měl koordinovat evropský orgán integrující stávající evropské 
energetické instituce, který by měl zároveň respektovat svrchovanost členských států. Instituce by 
za účelem provádění této strategie podporovaly vzájemné sdílení znalostí. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že v důsledku naší nynější závislosti jsme zranitelní v situacích 

politického napětí se zeměmi, z nichž dovážíme. Vidíme to v souvislosti se současnou 
elektroenergetickou krizí. Tato koordinace by však měla respektovat svrchovanost každé země. 
 

 

15. Doporučujeme stanovit přísnější environmentální normy pro vývoz odpadů v rámci EU i mimo ni 
a přísnější kontroly a sankce s cílem zastavit nelegální vývoz odpadů. EU by měla členské státy více 
motivovat k recyklaci jejich vlastního odpadu a k jeho využívání k výrobě energie. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, aby se přestaly páchat škody na životním prostředí, které vznikají 

v případě, kdy se některé země zbavují svého odpadu na úkor jiných, zejména pokud se tak děje 
mimo rámec jakýchkoli environmentálních norem. 

 

 

16. Doporučujeme, aby EU výrazněji podporovala probíhající ekologickou transformaci a aby za tímto 
účelem stanovila jako jeden z cílů, že se přestanou používat znečišťující obaly. Součástí toho by 
byla podpora omezenějšího používání obalů nebo používání obalů šetrnějších k životnímu 
prostředí. Menším společnostem by měla být poskytnuta pomoc a možnost úprav, aby se se 
změně mohly přizpůsobit. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že je třeba omezit využívání přírodních zdrojů, zejména surovin ze 
zemí mimo EU. Musíme rovněž omezit škody, které Evropané způsobují naší planetě a jejímu 
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klimatu. Zvýšená podpora malých podniků má zásadní význam pro to, aby se nové situaci mohly 
přizpůsobit, aniž by musely zvyšovat ceny. 
 

 

17. Doporučujeme, aby se země Evropské unie společně a vážněji zabývaly otázkou jaderné energie. Je 
třeba posílit spolupráci při posuzování využívání jaderné energie a její úlohy během období, které 
Evropa potřebuje k přechodu na zelenou energii. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že otázku jaderné energetiky nemůže žádná země vyřešit sama. 
V současné době se v polovině členských států nachází více než sto reaktorů a další jsou ve výstavbě. 
Vzhledem k tomu, že máme společnou rozvodnou elektrickou síť, je nízkouhlíková elektřina, kterou 
jaderné elektrárny produkují, přínosem pro všechny Evropany a zvyšuje energetickou nezávislost 
našeho kontinentu. Neuložený jaderný odpad nebo havárie by kromě toho postihly více zemí. Bez 
ohledu na to, jaké bude rozhodnutí ohledně využití jaderné energie, by Evropané měli o této věci 
jednat společně a vytvořit více se sbližující strategie, který by zároveň respektovaly svrchované 

pravomoci jednotlivých států. 
 

 

Podoblast 2.3: Podpora evropských hodnot 

 
18. EU by měla být blíže občanům. Doporučujeme, aby EU vytvořila a posílila vazby s občany 

a místními institucemi, jako jsou místní samosprávy, školy a obce. Je to zapotřebí, aby bylo možné 
zlepšit transparentnost, navázat kontakt s občany a lépe s nimi komunikovat o konkrétních 
iniciativách EU a obecných informacích o EU.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že stávající informace o EU nejsou dostatečně přístupné všem 
skupinám ve společnosti a nedostanou se mezi běžné občany. Jsou často nezáživné, obtížně 
srozumitelné a nejsou vstřícné pro uživatele. To se musí změnit, protože jedině tak bude možné 
zajistit, aby občané měli jasnou představu o úloze a činnostech EU. Má-li se probudit jejich zájem, 

musí být informace o EU snadněji vyhledatelné, motivující, zajímavé a formulované v běžném jazyce. 
Navrhujeme: návštěvy politiků EU ve školách, rozhlasové pořady, podcasty, vlastní příspěvky, tisk, 
autobusové kampaně, sociální média, místní občanská shromáždění a vytvoření zvláštní pracovní 
skupiny pro zlepšení komunikace EU. Tato opatření umožní občanům získávat informace o EU, které 

nejsou filtrovány přes vnitrostátní sdělovací prostředky. 
 

 

19. Doporučujeme větší zapojení občanů do politiky EU. Navrhujeme pořádání akcí zaměřených na 
přímé zapojení občanů, podobných Konferenci o budoucnosti Evropy. Tyto akce by měly být 
organizovány na celostátní, místní i evropské úrovni. EU by měla pro tyto akce stanovit jednotnou 
strategii a hlavní směry. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že tyto akce založené na myšlence participativní demokracie umožní 
získat o EU správné informace a zlepší kvalitu politik EU. Jejich cílem by mělo být prosazování 
základních hodnot EU – demokracie a účasti občanů. Pro politiky by tyto akce byly příležitostí sdělit 
občanům, že považují za důležité, aby občané měli povědomí o aktuálním dění a podíleli se na jeho 

utváření. Díky centralizovaným organizačním pokynům budou mít celostátní a místní konference 

soudržnou a jednotnou formu.  
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Oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě 

 

Podoblast 3.1: Bezpečnost a obrana 

 

20. Doporučujeme, aby budoucí „společné ozbrojené síly Evropské unie" byly využívány převážně pro 
účely sebeobrany. Agresivní vojenské akce jakéhokoli druhu musí být vyloučeny. V rámci Evropy 
by tak existovala kapacita schopná poskytovat podporu v dobách krizí, například v případě 
přírodních katastrof. Na územích nacházejících se za evropskými hranicemi by tuto kapacitu bylo 
možné nasadit za výjimečných okolností a výhradně v rámci příslušného právního mandátu Rady 
bezpečnosti OSN, a tedy v souladu s mezinárodním právem. 
 

Pokud by bylo toto doporučení provedeno, umožnilo by to, aby byla Evropská unie na mezinárodní 
scéně vnímána jako věrohodný, odpovědný, silný a mírumilovný partner. Posílení její schopnosti 

reagovat na krizové situace uvnitř i v zahraničí by tedy umožnilo chránit její základní hodnoty. 
 

 

Podoblast 3.2: Rozhodování a zahraniční politika EU 

 

21. Doporučujeme, aby se o všech otázkách, o nichž se rozhoduje na základě jednomyslnosti, 
rozhodovalo kvalifikovanou většinou. Výjimkou by mělo být pouze přijetí nového člena EU 
a změny základních zásad EU uvedených v článku 2 Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv 
Evropské unie. 
 

EU by tak upevnila své postavení ve světě, protože by ve vztahu ke třetím zemím vystupovala jako 
jednotná síla a zvýšila by svou akceschopnost, a to jak obecně, tak zejména v krizových situacích. 

 

 

22. Doporučujeme, aby Evropská unie posílila svou schopnost ukládat sankce členským státům, 
vládám, subjektům, skupinám nebo organizacím, jakož i jednotlivcům, kteří nedodržují její 
základní zásady, dohody a právní předpisy. Je naprosto nezbytné zajistit, aby sankce, které již 
existují, byly ukládány a vymáhány rychle. Sankce vůči třetím zemím by měly být přiměřené 
jednání, které vedlo k jejich uvalení, a měly by být účinné a uplatňované včas. 
 

Má-li být EU věrohodná a spolehlivá, musí vůči těm, kteří porušují její zásady, uplatňovat sankce. 
Tyto sankce by měly být rychle a aktivně vymáhány a ověřovány. 
 

 

Podoblast 3.3: Sousední země a rozšiřování 
 

23. Doporučujeme, aby Evropská unie vyčlenila zvláštní rozpočet na rozvoj vzdělávacích programů 
o fungování EU a jejích hodnotách. Členským státům, které si to přejí, by pak bylo možné 
navrhnout, aby tyto programy začlenily do svých školních osnov (pro základní, střední a vysoké 
školy). Také studentům, kteří chtějí studovat v jiné evropské zemi v rámci programu Erasmus, by 
bylo možné nabízet zvláštní kurz o EU a jejím fungování. Studenti, kteří by si tento kurz vybrali, by 
měli při přidělování míst v rámci programů Erasmus přednost. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že tímto způsobem by se posílil pocit sounáležitosti s EU. Občané by 
se tak mohli s EU lépe identifikovat a předávat její hodnoty. Bylo by tak rovněž možné posílit 
transparentnost fungování EU, povědomí o přínosech spojených s členstvím v EU a boj proti 

protievropským hnutím. Členské státy by to mělo odrazovat od toho, aby z EU vystupovaly. 
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24. Doporučujeme, aby EU ve vztazích s jinými zeměmi ve větší míře využívala své politické a obchodní 
váhy a bránila tak dvoustranným hospodářským, politickým a sociálním tlakům, kterým jsou 
nějaké její členské státy vystaveny. 
 

Doporučujeme tak učinit ze tří důvodů. Zaprvé se tím posílí pocit jednoty v rámci EU. Zadruhé pak 

bude jednostranná reakce jasnou, důraznou a rychlejší odpovědí, která umožnit zabránit jakýmkoli 
pokusům ze strany jiných zemí zastrašovat členské země EU a provádět vůči nim represivní politiku. 
Zatřetí se tím posílí bezpečnost Unie a zajistí se, aby žádný členský stát neměl pocit, že se s ním 

nepočítá nebo že je opomíjen. Dvoustranné reakce EU rozdělují, což je slabina, kterou proti nám třetí 
země využívají. 
 

 

25. Doporučujeme, aby Evropská unie zlepšila svou mediální strategii. Na jedné straně by EU měla 
posílit svou viditelnost v sociálních médiích a aktivně propagovat svůj obsah. Na druhé straně by 
EU měla i nadále pořádat konference, jako je Konference o budoucnosti Evropy, a tyto konference 
by se měly konat každý rok a s možností fyzické účasti. Kromě toho doporučujeme, aby EU 
prosazovala další inovace prostřednictvím podpory přístupné evropské platformy na sociálních 
médiích. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že by prostřednictvím inkluzivnějšího a účinnějšího komunikačního 
nástroje mohla nejen oslovit mladší lidi, ale také probudit větší zájem evropských občanů 

a dosáhnout jejich většího zapojení. Tyto akce, jako je Konference o budoucnosti Evropy, by měly 
občanům umožnit, aby se více zapojili do rozhodovacího procesu a aby byl jejich názor slyšet. 
 

 

26. Doporučujeme, aby se členské státy předtím, než bude umožněno přistoupení dalších zemí, 
dohodly na jasné vizi a společné strategii, jejímž cílem bude harmonizovat a upevnit identitu 
a jednotu EU. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že před úvahami o integraci dalších zemí je podle našeho názoru 
nezbytné posílit EU a konsolidovat vztahy mezi členskými státy.  Čím více států se stane součástí EU, 
tím složitější bude její rozhodovací proces; je proto důležité přezkoumat rozhodovací procesy, 
o nichž se hlasuje na základě jednomyslnosti. 
 

 

Oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  

 

Podoblast 4.1: Náprava příčin migrace 

 

27. Doporučujeme, aby se Evropská unie aktivně podílela na hospodářském rozvoji zemí za hranicemi 
Evropské unie a zemí, odkud přichází velké množství migrantů. EU by měla za pomoci příslušných 
subjektů (např. místních nevládních organizací, místních politiků, pracovníků v terénu, odborníků 
atd.) hledat mírové způsoby účinných a aktivních intervencí v zemích, které jsou zdrojem 
významných migračních toků a s nimiž byly již dříve dohodnuty přesné podmínky spolupráce 
s místními orgány. Tyto intervence by měly mít hmatatelné výsledky a měřitelné účinky. Tyto 
hmatatelné výsledky a účinky měly být zároveň jasně popsány, aby občané EU rozuměli politice 
rozvojové pomoci, kterou Unie provádí. V tomto smyslu by opatření EU v oblasti rozvojové pomoci 
měla být viditelnější. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že i když EU pracuje na mezinárodním rozvoji, musí v tom 

pokračovat a investovat do transparentnosti a viditelnosti politiky a činností, které provádí. 
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28. Doporučujeme vytvořit společný evropský pracovněprávní rámec, a harmonizovat tak pracovní 
podmínky v celé Unii (např. minimální mzdu, pracovní dobu atd.). EU by se měla pokusit vytvořit 
základní společné pracovní normy, aby zabránila migraci občanů, kteří opouštějí svou zemi původu 
a usilují o lepší pracovní podmínky. V rámci těchto norem by EU měla na nadnárodní úrovni posílit 
úlohu odborových svazů. EU by tím uznala vnitřní ekonomickou migraci (migraci občanů EU) za 
otázku zásadního významu.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že podle našeho zjištění je mnoho lidí, kteří v rámci EU migrují 

z ekonomických důvodů, protože v různých evropských členských státech jsou různé pracovní 
podmínky. Důsledkem toho je odliv mozků z některých zemí, čemuž je třeba zabránit, aby si členské 
státy udržely talenty a pracovní sílu. Přestože podporujeme volný pohyb občanů, domníváme se, že 
nedobrovolná migrace občanů EU z jednoho členského státu do druhého má hospodářské důvody. 
Proto je důležité vytvořit společný pracovněprávní rámec.  
 

 

Podoblast 4.2: Lidský aspekt  

 
29. Doporučujeme, aby se v EU prováděla společná a kolektivní migrační politika založená na zásadě 

solidarity. Chceme se zaměřit na problém týkající se uprchlíků. Společný postup ve všech členských 
státech Unie by měl být založen na osvědčených postupech a zvyklostech, které se jeví jako 
úspěšné ve všech zemích Unie. Tento postup by měl vycházet z vlastní iniciativy a měly by ho 
aktivně uplatňovat jak vnitrostátní orgány, tak administrativa EU.  
 
Problém uprchlíků se týká všech zemí EU. V současné době jsou postupy v jednotlivých státech příliš 
rozdílné, což má negativní důsledky jak pro uprchlíky, tak pro občany Unie. Proto je nutné najít 
soudržný a jednotný přístup. 
 

 

30. Doporučujeme, aby EU začala vyvíjet větší úsilí v oblasti informování a vzdělávání občanů 
členských států o tématech souvisejících s migrací. Tohoto cíle by mělo být dosaženo co 
nejdřívějším vzděláváním dětí v oblastech, jako je migrace a integrace, a to už od prvních ročníků 
základní školy. Pokud spojíme toto rané vzdělávání s činnostmi nevládních organizací 
a mládežnických organizací a s rozsáhlými mediálními kampaněmi, mohli bychom svého cíle plně 
dosáhnout. Mělo by se využívat širší spektrum komunikačních kanálů, od letáků po televizi 
a sociální média. 
 

Lidem je třeba ukázat, že migrace má rovněž mnoho pozitivních aspektů, jako je příliv nové pracovní 
síly. Chceme zdůraznit význam zvyšování povědomí o obou procesech, aby lidé chápali důvody 

a důsledky migrace a aby to, že je někdo vnímán jako migrant, nebylo stigmatem.  
 

 

Podoblast 4.3: Integrace  

 

31. Doporučujeme nahradit směrnici 2013/33/EU o minimálních normách pro přijímání žadatelů o azyl 
v členských státech povinným nařízením EU, které bude uplatňováno jednotně ve všech členských 
státech. Prioritou by mělo být zlepšení podmínek v přijímacích zařízeních a zlepšení ubytování. 
Doporučujeme vytvořit zvláštní orgán EU, který by provádění tohoto nařízení monitoroval.  
 

Stávající směrnice není totiž ve všech členských státech prováděna jednotným způsobem. Nelze 
dopustit, aby v uprchlických táborech panovaly takové podmínky jako v táboře v Morii. Doporučené 
nařízení by proto mělo být uplatňováno a mělo by obsahovat povinné sankce. Monitorovací orgán by 
měl mít silné pravomoci a měl by být spolehlivý. 
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32. Doporučujeme, aby EU zajistila, že každý žadatel o azyl a každý uprchlík bude během řízení 
o povolení pobytu navštěvovat jazykové kurzy a kurzy integrace. Kurzy by měly být povinné, 
bezplatné a v počáteční fázi integrace by měly zahrnovat osobní asistenci. Měly by začít do dvou 
týdnů od podání žádosti o povolení pobytu. Vedle toho by měly být stanoveny i mechanismy 
pobídek a sankcí.  
 

Klíčovým předpokladem integrace je studium jazyka a seznámení se s kulturou, dějinami a mravy 

země, do které dotyčná osoba přijíždí. Dlouhé čekání na zahájení integračního procesu má negativní 
dopad na sociální asimilaci migrantů. Mechanismy sankcí mohou usnadnit zjišťování ochoty migrantů 

k integraci. 

 

 

Oblast 5: Odpovědnost a solidarita napříč EU 

 

Podoblast 5.1: Rozdělení migrace  

 
33. Doporučujeme nahradit dublinský systém právně závaznou smlouvou, která zajistí spravedlivé, 

vyvážené a přiměřené rozdělování žadatelů o azyl v EU na základě solidarity a spravedlnosti. 
V současné době jsou uprchlíci povinni předložit svou žádost o azyl v prvním členském státě EU, do 
něhož dorazí. Tato systémová změna by měla proběhnout co nejrychleji. Návrh nového paktu EU 
o migraci a azylu z roku 2020, který předložila Evropská komise, je dobrým začátkem. Tento návrh 
by měl nyní získat právní formu, protože jeho součástí jsou i kvóty pro rozdělování uprchlíků mezi 
členské státy EU. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že stávající dublinský systém nerespektuje zásady solidarity 

a spravedlnosti. Pro země ležící na hranicích EU, kde většina žadatelů o azyl poprvé vstoupí na území 

EU, představuje velkou zátěž. Za řízení toků uprchlíků do EU musí převzít odpovědnost všechny 
členské státy. EU je společenstvím sdílených hodnot a podle toho musí také jednat.  

 

 

34. Doporučujeme, aby EU poskytovala svým členským státům podporu, která by jim umožnila 
zpracovávat žádosti o azyl rychleji a v souladu se společnými normami. Uprchlíkům by mělo být 
také poskytnuto humanitární ubytování. V zájmu snížení zátěže zemí, do nichž uprchlíci přicházejí, 
doporučujeme, aby byli uprchlíci po svém prvním příchodu do EU rychle a účinně přemisťováni, 
což by umožnilo jejich žádost o azyl zpracovat v jiných zemích EU. K tomu je zapotřebí finanční 
podpora ze strany EU a organizační podpora, kterou by mohla poskytnout Agentura EU pro azyl. 
Osoby, jejichž žádosti o azyl byly zamítnuty, musí být účinně poslány zpět do své země původu, 
pokud je jejich země původu považována za bezpečnou. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že azylové řízení trvá v současné době příliš dlouho a v různých 
členských státech může probíhat různým způsobem. Díky urychlení azylových řízení by uprchlíci 
strávili méně času v dočasných ubytovacích zařízeních, kde čekají na konečné rozhodnutí o jejich 

žádosti o azyl. Žadatelé o azyl, jejichž žádosti bylo vyhověno, by mohli být rychleji integrováni 
v cílové zemi. 

 

 

35. Doporučujeme, aby EU poskytovala silnou finanční, logistickou a operační podporu pro řízení 
prvního přijetí, která by vedla k případné integraci, nebo k repatriaci nelegálních migrantů. 
Příjemci této podpory by měly být státy ležící na hranicích EU, které nesou zátěž migračního 
přílivu. 
 

Doporučujeme posílit podporu, protože některé hraniční členské státy EU jsou vzhledem ke své 
geografické poloze vystaveny větší zátěži spojené s přílivem migrantů. 
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36. Doporučujeme posílit mandát Agentury EU pro azyl s cílem koordinovat a řídit rozdělování 
žadatelů o azyl do jednotlivých členských států EU, aby jejich rozdělování bylo spravedlivé. 
Spravedlivé rozdělení musí zohledňovat potřeby žadatelů o azyl, ale i logistické a hospodářské 
kapacity členských států EU a jejich potřeby na trhu práce. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že centralizovaná koordinace a řízení rozdělování žadatelů o azyl, 

které členské státy i jejich občané budou považovat za spravedlivé, zabrání chaotickým situacím 

a sociálnímu napětí, a přispěje tak k větší solidaritě mezi členskými státy EU. 
 

 

Podoblast 5.2: Společný přístup k azylu 

 

37. Doporučujeme, aby žádosti o azyl byly vyřizovány a rozhodovány pro celou Evropskou unii na 
základě jednotných norem a aby za tímto účelem byl vytvořen zastřešující orgán EU nebo posílena 
Agenturu EU pro azyl. Taková instituce by měla rovněž odpovídat za spravedlivé rozdělování 
uprchlíků. Měla by rovněž definovat, které země původu jsou bezpečné a které nikoli, a měla by 
odpovídat za navracení odmítnutých žadatelů o azyl.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že současná azylová politika se vyznačuje nejasnou odpovědností 
a rozdílnými normami jednotlivých členských států EU. Výsledkem je to, že azylová řízení nejsou 

v rámci EU prováděna jednotným způsobem. Agentura EU pro azyl má navíc v současné době pouze 
„měkkou“ sílu. V otázkách azylu může členským státům pouze poskytovat poradenství.  
 

 

38. Doporučujeme neprodleně zřídit ve všech členských státech EU specializovaná azylová střediska 
pro nezletilé osoby bez doprovodu. Nezletilým osobám musí být co nejdříve zajištěno ubytování 
a musí jim být poskytnuta péče odpovídající jejich konkrétním potřebám.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1. mnoho nezletilých osob bude pravděpodobně traumatizováno (protože přicházejí z oblastí 

konfliktu); 

2. různé děti budou mít různé potřeby (dané jejich věkem, zdravotním stavem atd.); 
3. provedením toto doporučení by se zajistilo, aby zranitelným a traumatizovaným nezletilým 

osobám byla při nejbližší příležitosti poskytnuta veškerá nezbytná péče; 
4. nezletilí jsou budoucími evropskými občany, a bude-li se s nimi zacházet odpovídajícím způsobem, 
lze předpokládat, že budou pozitivně přispívat k budoucnosti Evropy. 

 

 

39. Doporučujeme vytvořit společný a transparentní systém pro rychlé vyřizování žádostí o azyl. Pro 
toto řízení by měly být stanoveny určité minimální normy, které by měly být uplatňovány stejným 
způsobem ve všech členských státech. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1. provedení tohoto doporučení by umožnilo rychlejší a transparentnější vyřizování žádostí o azyl; 

2. zdlouhavé azylové řízení vede k porušování zákona a trestné činnosti; 
3. minimální normy uvedené v našem doporučení by měly zahrnovat respektování lidských práv 

a zdravotních a vzdělávacích potřeb žadatelů o azyl; 

4. provedení tohoto doporučení by těmto osobám umožnilo přístup k zaměstnání a dosažení 
soběstačnosti, což by mělo pro společnost EU pozitivní přínos. Legalizace zaměstnaneckého statusu 
brání zneužívání žadatelů o azyl v pracovním prostředí, což by pro úspěšnější integraci všech 
dotčených osob bylo jen přínosem; 
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5. delší pobývání v azylových střediscích má negativní důsledky pro duševní zdraví a kvalitu život 
jejich obyvatel. 

 

 

40. Důrazně doporučujeme provést celkovou revizi všech dohod a právních předpisů upravujících azyl 
a přistěhovalectví v Evropě. Dále doporučujeme, aby byl přijat celoevropský přístup. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že: 
1. všechny stávající dohody jsou nefunkční a prakticky nepoužitelné a od už od roku 2015 po celou 
dobu až do současnosti neplní svůj účel; 
2. EU by měla být první „agenturou“, která bude řídit všechny ostatní agentury a nevládní 

organizace, které se otázkami azylu přímo zabývají;  
3. členské státy, které jsou migrací nejvíce dotčeny, jsou do značné míry ponechány v situaci, kdy se 

tímto problémem musejí zabývat samy. Postoj některých členských států, které mají své „zvláštní" 
požadavky, však svědčí o tom, že je otázka jednoty EU příliš netíží; 
4. nové cílené právní předpisy by umožnily zajistit lepší budoucnost všem žadatelům o azyl 

a pomohly by Evropu sjednotit; 

5. mezery, které existují ve stávajících právních předpisech, jsou zdrojem konfliktů a disharmonie 

v celé Evropě a jsou příčinou zvýšené nesnášenlivosti některých evropských občanů vůči migrantům; 
6. přísnější a relevantní právní předpisy by vedly k omezení trestné činnosti a zneužívání stávajícího 
azylového systému. 
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Příloha I: Jak byla doporučení vypracována? 

 

A. Shrnutí zasedání č. 3  

  

Zasedání 

č. 3 

Den 1 

Opětovné spojení, stanovení 
priorit a zahájení práce 

Den 2 

Zpracování návrhů do 
podoby doporučení 

Den 3 

Hlasování o konečných 
doporučeních 

Hlasování o 

konečných 
doporučeních 

Zpracování návrhů do 
podoby doporučení 

Uvítání a cíle na víkend 

Otevřené fórum 

Čtení a určení 
prioritních návrhů 

Zpětná vazba pro jiné 
skupiny 

Finalizace doporučení 
Zpracování návrhů do 
podoby doporučení 

Plenární 

zasedání 
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Práce v 
podskupin
ách 
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B. Schéma vzniku doporučení  
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C. Podrobný postup pro vypracování doporučení 

Pátek 11. 2. 2022 

První plenární zasedání 

Cíl: Znovu se spojit jako panel a připravit se na zasedání č. 3 

Uvítání, slovo občanům, aktuální stav platformy, víkendový harmonogram, představení metodiky 
zasedání 

Otevřené fórum 1 

Cíl: Určení prioritních návrhů 

Čtení návrhů a neformální diskuse v místnostech (bez tlumočení); určení prioritních návrhů pomocí 
samolepek; Každý občan dostal padesát nálepek (deset zelených pro oblast 1, deset červených pro 
oblast 2, deset modrých pro oblast 3, deset žlutých pro oblast 4, deset fialových pro oblast 5) 
a následně pokračoval určováním priority až pro deset návrhů u každé oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Práce podskupiny 1 

Cíl: Zahájit zpracování návrhů do podoby doporučení 

Oblast 5: 

Odpovědnos
t a solidarita 

napříč EU 

 

Podoblast 
5.1 
Rozdělení 
migrace 

 

Oblast 3  
Silná EU v 

mírumilovném 

světě 

 

Podoblast 3.1 
Bezpečnost a 
obrana 

Oblast 1: 

Soběstačnost a 
stabilita 

 

Podoblast 1.1 
Nezávislost EU 

Oblast 4: 

Migrace z 

lidské 

perspektivy 

 

Podoblast 
4.1 
Integrace 

Oblast 2 

EU jako 

mezinárodní 

partner 

 

Podoblast 
2.2 
Mezinárodní 

kroky k 

ochraně 
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Sobota 12. února 2022 

Práce podskupiny 2 

Cíl 1: Zpracování návrhů do podoby doporučení 

Byla použita stejná metodika jako v případě práce podskupiny 1. 

Cíl 2: Zpětná vazba pro ostatní podskupiny nebo od ostatních podskupin ze stejné oblasti. 

Cíl 3: Zpětná vazba pro ostatní podskupiny nebo od ostatních podskupin z jiných oblastí. 

Pokračovalo se stejnou metodikou jako dříve. 

Cíl 4: Finalizace doporučení 

V této poslední fázi bylo vyvinuto úsilí o začlenění zpětné vazby od ostatních podskupin a z ověření 
faktů. Podskupiny dokončily svá doporučení. 

Neděle 13. února 2022 

Otevřené fórum 2 

Cíl: Práce na klíčových sděleních pro plenární zasedání Konference 

Skupina 20 zástupců panelů pro plenární zasedání Konference pracovala také mezi zasedáními na 
přípravě klíčových sdělení. Za tímto účelem vedli rozhovory s ostatními účastníky, aby se pokusili 
zachytit tato sdělení a mohli jednoduše informovat o zjištěních panelu. Klíčová sdělení by měla 
odrážet doporučení a jejich odůvodnění. 

Druhé plenární zasedání 

Cíl: Doporučení pro hlasování 

Pokyny pro účastníky: 

 

1. Stiskněte tlačítko na tabletu 

 

2. Naskenováním QR kódu 

získáte přístup k odkazu na 

formulář s doporučeními 
k dané oblasti. 

 

3. Podívejte se, jaké je vaše 
osobní identifikační číslo (PIN), 
které se nachází zezadu na 

tabletu. 
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4. Zadejte kód PIN do 

formuláře. 

 

 

5. Hlasujte palcem nahoru 

nebo dolů pro každé 
doporučení v jednotlivých 

oblastech a výsledek svého 

hlasování odešlete. 

 

 

 

 

 

 

6. Přijata jsou doporučení, 
která získají 70 % nebo více 

palců nahoru z odevzdaných 

hlasů. 
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Příloha II: Příspěvky odborníků a ověřovatelů faktů na podporu procesu ověřování faktů 

Příspěvky odborníků a ověřovatelů faktů koordinovalo takzvané „znalostní a informační centrum – 

KICK“, tvořené členy společného sekretariátu a diskusní skupiny. Kdykoli účastníci, moderátoři, 
pozorovatelé nebo přítomní odborníci zjistili, že je třeba objasnit fakta, bylo to sděleno centru KICK, 
které přesměrovalo otázku na příslušného odborníka a/nebo ověřovatele faktů. 

Jednání podskupin sledovala řada odborníků na místě i online, aby mohli zahájit ověřování informací. 
Kromě toho byli k dispozici odborníci ze všech tří orgánů, kteří odpovídali na otázky týkající se 
ověřování faktů v jejich příslušných oblastech, zejména co se týkalo již existujících regulačních 

a jiných politických nástrojů.  

Odborníci a ověřovatelé faktů byli požádáni, aby reagovali ve velmi krátké lhůtě a zaslali co 

nejjasnější text, který by moderátor mohl po schválení centrem KICK předat účastníkům. K dispozici 

byli níže uvedení odborníci, ale dotazy neobdrželi všichni a někteří byli schopni poskytovat informace 

v rámci různých oblastí.  

Seznam odborníků na místě a online: 

Odborníci pro oblast 1: Soběstačnost a stabilita  

● Sophie Vanhoonacker, vedoucí úseku správního řízení a profesorka katedry Jeana 

Monneta na Fakultě filozofie a sociálních věd (FASoS), Maastrichtská univerzita. 
● Martijn Pluim, ředitel oddělení pro dialogy o migraci a spolupráci Mezinárodního střediska 

pro rozvoj migrační politiky (ICMPD).  

Odborníci pro oblast 2: EU jako mezinárodní partner 

● Heidi Maurer, výzkumná pracovnice na katedře elektronické správy a administrativy 

Dunajské univerzity v Kremži.  
● Anna Herranz-Surrallés, docentka politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofie 

a sociálních věd Maastrichtské univerzity. 

● Nadya Dedikova, odbornice na diplomacii v oblasti Zelené dohody pro Evropu. 

● Bernard Hoekman, profesor a ředitel oddělení pro výzkum „Globální ekonomika“ v Centru 

Roberta Schumana pro vyšší studia, Evropský univerzitní institut ve Florencii.  
● Andrea Ott, profesorka práva v oblasti mezinárodních vztahů EU na Právnické fakultě 

Maastrichtské univerzity. 

● Wolfgang Koeth, odborný asistent v Evropském institutu veřejné správy. 

Odborníci pro oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě  

● Steven Blockmans, ředitel výzkumu v Centru pro evropská politická studia, profesor práva 

v oblasti mezinárodních vztahů EU a správy na Amsterodamské univerzitě a šéfredaktor 
European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, zástupce ředitele institutu AIES. 
● Leonard Schuette, doktorand podílející se na výzkumu v rámci projektu NestIOr „Who gets 

to live forever?“ Institucionální teorie úpadku a zániku mezinárodních organizací, 

Maastrichtská univerzita. 

● Béata Huszka, odborná asistentka na Univerzitě Loránda Eötvöse  

● John O’Brennan, vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropskou integraci a ředitel Centra 
evropských a euroasijských studií na Univerzitě Maynooth.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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Odborníci pro oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  

● Rainer Münz, hostující profesor na Středoevropské univerzitě.  
● Rainer Bauböck, profesor na částečný úvazek v programu „Globální správa“ Centra Roberta 

Schumana pro vyšší studia při Evropském univerzitním institutu. 
● Talitha Mortimer Dubow, výzkumná pracovnice v rámci skupiny pro migraci na UNU-

MERIT/Maastricht Graduate School of Governance, Maastrichtská univerzita. 

● Martijn Pluim, ředitel oddělení pro dialogy o migraci a spolupráci Mezinárodního 

střediska pro rozvoj migrační politiky (ICMPD).  
● Lalaine Siruno, PhD, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, Maastrichtská univerzita. 

● Jérôme Vignon, poradce působící v Institutu Jacquese Delorse. 

Odborníci pro oblast 5: Odpovědnost a solidarita napříč EU 

● Violeta Moreno-Lax, profesorka práva na Queen Mary University of London.  

● Philippe De Bruycker, profesor a vedoucí katedry Jeana Monneta pro evropské imigrační 
a azylové právo na Institutu evropských studií Svobodné univerzity v Bruselu. 

 

  

https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Příloha III: Další doporučení, která byla předmětem jednání panelu, ale nebyla přijata 
 

 

Oblast 1: Soběstačnost a stabilita  

 

Podoblast 1.1: Nezávislost EU 

 

Doporučujeme, aby v případě zájmu ze strany rozvojových zemí byly přijaty intervenční programy 
hospodářského rozvoje, které by byly založeny na partnerstvích odpovídajících potřebám 
jednotlivých států a/nebo na obchodních dohodách, přičemž východiskem by bylo vypracování 
počáteční studie o jejich hospodářském potenciálu a teprve následně by byla poskytnuta 
ekonomická podpora a zajištěno odborné školení. 

Doporučujeme tak učinit proto, že uvedené programy by vedly k posílení nezávislosti průmyslu a 

k vytváření pracovních míst, která by zlepšila celkovou situaci či celkový stav v oblasti migrace; mohly 

by rovněž přispět k uzavření lepších obchodních dohod s rozvojovými zeměmi. 
 

 

Oblast 2: EU jako mezinárodní partner  

 
Podoblast 2.1: Obchod a vztahy v etické perspektivě 

 

Doporučujeme, aby EU zavedla předpisy, které společnostem uloží povinnost kontrolovat svůj 
dodavatelský řetězec a pravidelně o tom předkládat úplnou (auditní) zprávu a které stanoví 
podmínky, jež budou podle dodržování určitých etických kritérií buď odměňovat, nebo omezovat 
dovoz. Společnost by v závislosti na své velikosti měla předkládat zprávu o interním a/nebo 
externím auditu.  
 

Doporučujeme tak učinit proto, aby se při obchodování s EU ve větší míře uplatňovalo etické 
hledisko, čehož by mělo být dosaženo monitorováním činnosti společností tvořících dodavatelský 
řetězec, a to ve všech zemích, motivováním společností k tomu, aby se chovaly v souladu s etickými 

kritérii, ať už se týkají používání nebezpečných výrobků, pracovních práv a podmínek nebo možného 
využívání dětské práce a ochrany životního prostředí. Toto doporučení by se nevztahovalo na 
výrobky zakoupené přímo spotřebitelem online. 
 

 

Oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě 

 
Podoblast 3.1: Bezpečnost a obrana 

 
Doporučujeme přepracovat stávající koncepci evropské bezpečnostní architektury, tak aby tvořila 
účinnější, účelnější a akceschopnější nadnárodní strukturu. V konečném důsledku by měla vést 
k vytvoření „společných ozbrojených sil Evropské unie". V rámci tohoto vývoje by mělo dojít 
k postupné integraci a následné proměně vnitrostátních ozbrojených sil. Sjednocení vojenských 
kapacit a schopností v celé Evropské unii by mělo rovněž podpořit trvalou evropskou integraci. 
Vytvoření společných ozbrojených sil Evropské unie by rovněž vyžadovalo novou dohodu 
o spolupráci s NATO i s neevropskými členskými státy NATO. 
 

V souvislosti s tímto doporučením očekáváme, že vojenské struktury v rámci Evropské unie budou 

nákladově efektivnější a v případě potřeby schopnější reagovat a jednat. Díky tomuto integrovaného 
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přístupu by Evropská unie měla mít lepší předpoklady k rozhodnému a koordinovanému jednání 

v kritických situacích. 

 

 

Oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  

 
Podoblast 4.1: Náprava příčin migrace 

 

Doporučujeme, aby EU vytvořila určitý plán opatření pro řešení budoucí uprchlické krize, která 
vznikne v důsledku klimatické krize. V rámci tohoto plánu by EU měla rozšířit definici uprchlíků 
a žadatelů o azyl tak, aby byla dostatečně obsáhlá a zahrnovala i osoby postižené změnou klimatu. 
Vzhledem k tomu, že mnoho migrantů se již nebude moci vrátit do země původu, protože bude 
neobyvatelná, by součástí tohoto plánu měla být i opatření, která zajistí, aby orgány nalezly pro 
oblasti postižených změnou klimatu nové způsoby využití a podpořily tak migranty, kteří tato 
území opustili. Zaplavené oblasti by mohly být například využity k výstavbě větrných elektráren. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že za klimatickou krizi neseme odpovědnost všichni. Máme proto 
odpovědnost i vůči těm, kteří jsou krizí nejvíce postiženi. Přestože nemáme prognózy ani konkrétní 
údaje o budoucích klimatických uprchlících, změna klimatu bude mít nepochybně dopad na životy 
milionů lidí. 
 

 

Podoblast 4.2: Lidský aspekt 

 

Doporučujeme okamžitě a organizovaným způsobem posílit a financovat legální, humanitární 
cesty a dopravu pro uprchlíky z krizových oblastí. Měl by být vytvořen zvláštní systém bezpečných 
evropských silnic, který by měl být regulován zvláštním orgánem zřízeným konkrétně pro tento 
účel. Tato agentura zřízená legislativním postupem by byla vybavena zvláštními pravomocemi, 
které by byly zakotveny v jejím jednacím řádu.  
 
Obchodování s lidmi a převaděčství představují závažný problém, který je třeba řešit. Naše 
doporučení by jistě vedlo k omezení těchto znepokojivých jevů.  
 

 

Podoblast 4.3: Integrace 

 

Doporučujeme zavést evropskou směrnici, která by zajistila, že v žádné obydlené oblasti 
kteréhokoli členského státu nebude více než 30 % obyvatel ze třetích zemí. Tohoto cíle by mělo být 
dosaženo do roku 2030 a na jeho uskutečňování by evropské členské státy měly dostávat podporu. 
 

Doporučujeme tak učinit proto, že rovnoměrnější územní rozdělení migrantů by umožnilo jejich lepší 
přijetí ze strany místního obyvatelstva, a tudíž i k jejich lepší integraci. Inspirací pro stanovení tohoto 
procentního podílu byla nová politická dohoda v Dánsku.  
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Příloha IV: Seskupené návrhy 

 

Oblast 1: Soběstačnost a stabilita  

 
1.1. Nezávislost EU  

 

1. 1.1.1.1 Návrh: Euro by měly přijmout pokud možno všechny evropské členské státy, ale musí 
být splněna přístupová kritéria.  
 

2. 1.1.1.2 Návrh: Zisky ze spekulací s kryptoměnami by měly být zdaněny; kryptoměny by 
neměly být uznávány jako oficiální platební prostředek.  
 

3. Seskupení dvou návrhů 
 

1.1.2.1 Návrh: Měly by existovat pobídky pro výrobu v Evropě a evropští pracovníci by měli 
být podporováni.  

1.1.11.1 Návrh: Navrhujeme, aby členské státy EU – a tedy i investoři pocházející z těchto 
států – měly příznivější smluvní podmínky než investoři ze zemí mimo Unii, kteří se v ní 

snaží investovat.  
 

4. 1.1.2.2 Návrh: Potraviny z místních zdrojů by měly být propagovány a finančně 
podporovány.  

 

5. 1.1.3.1 Návrh: Dodržování norem WTO by mělo být certifikováno a sankcionováno 

nezávislými subjekty.  

 

6. Seskupení tří návrhů 

 
1.1.4.1 Návrh: Společnosti by měly mít povinnost odebírat zpět všechny své výrobky.  
1.1.4.2 Návrh: Společnosti by měly mít povinnost nabízet pro své výrobky záruku 10 let 

a dostupnost náhradních dílů v délce 20 let. 

1.1.10.2 Návrh: Na základě zpětné vazby od skupiny 1 se domníváme, že by pomohla 
10letá záruka na výrobky a 20letá dostupnost náhradních dílů.  

 

7. Seskupení čtyř oblastí návrhů 

 

1.1.4.3 Návrh: Výrobky by měly být označeny QR kódem s informacemi o jejich výrobním 

a dodavatelském řetězci.  
1.1.10.1 Návrh: Navrhujeme především vytvořit systém vysokých standardů pro výrobky EU, 
který by se stal normou pro veškeré dovážené zboží.  
1.1.14.1 Návrh: EU by měla mít program odpovědnosti pro podniky, který by je motivoval 
k dodržování právních předpisů v dodavatelském řetězci a odrazoval je od externího 

zadávání služeb do zemí, které vykořisťují zaměstnance nebo nevyrábějí udržitelným 
způsobem.  
2.1.2.1 Návrh: Certifikační systémy, které mohou spotřebitele informovat o životním 
prostředí a pracovních podmínkách (např. etické metody výroby / ekoskóre).  
 

8. 1.1.5.1 Návrh: V mezinárodních obchodních dohodách by měla být vždy zohledněna kritéria 
udržitelnosti a etického přístupu.  
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9. 1.1.5.2 Návrh: Na dovoz ze zemí, které porušují standardy, by měly být uvalovány větší 
sankce a cla.  

 

10. 1.1.6.1 Návrh: Se zeměmi nebo skupinami zemí, které doposud nepatří mezi naše největší 
partnery, by mělo být uzavíráno více partnerství v oblasti technologií a výzkumu a vývoje 

(např. Tchaj-wan, Afrika, Latinská Amerika).  

 

11. 1.1.6.2 Návrh: Měli bychom udržovat a podporovat více mezinárodních škol mimo Evropu; 
ve školách by se mělo vyučovat evropským etickým hodnotám.  
 

12. 1.1.7.2 Návrh: Rozvojem veřejné dopravy by se měla omezit závislost na automobilech.  

 

13. Seskupení tří návrhů 

 

1.1.8.1 Návrh: Navrhujeme, aby výrobcům působícím v oblastech, kde je tento trend 

nejvýraznější, byl nabízen určitý typ dotací.  
1.1.8.3 Návrh: Navrhujeme uvalení vysokých daní na materiály dovážené z Evropské unie 

za účelem jejich využití v jiných zemích.  

1.1.8.4 Návrh: Na základě zpětné vazby od skupiny 1 se domníváme, že možným řešením 
by bylo zdanění emisí CO₂ dopravních společností.  

 

14. 1.1.8.2 Návrh: Navrhujeme, aby materiály/výrobky/zboží, které jsou z EU vyváženy a poté se 

dovážejí zpět do EU, byly zatíženy velmi vysokými daněmi, které by odrazovaly od výroby 
zboží z materiálů Unie mimo EU.  
 

15. 1.1.9.1 Návrh: Navrhujeme, aby se výrobní činnosti prováděné konkrétními společnostmi 
vrátily do původních zemí, takže by se podstatná část výroby vrátila do EU (to by bylo možné 
podpořit systémem pobídek pro tyto vracející se společnosti).  
 

16. 1.1.9.2 Návrh: Na základě zpětné vazby od skupiny 1 se domníváme, že dobrým řešením by 
bylo omezení vývozu kritických surovin s tím, že tento postup by se omezil pouze na tyto 
suroviny a nikoli na všechny kategorie materiálů. 
 

17. 1.1.12.1 Návrh: Co se týče sjednávání podmínek dovozu či vývozu, navrhujeme zavést na 
úrovni celé EU jednotný postup.  

 

18. 1.1.13.1 Návrh: Ve vztahu k tomuto tématu se domníváme, že v zájmu jednoty by evropské 

právní předpisy týkající se zásadních témat, o nichž se v posledních letech začalo v členských 

státech stále více hovořit (potraty, práva LGBTQ atd.), měly být nadřazeny vnitrostátním 
právním předpisům.  
 

19. Seskupení dvou návrhů 

 

1.1.15.1 Návrh: Domníváme se, že tyto země by měly získat pomoc prostřednictvím 
intervenčních programů EU, které by jim pomohly budovat vlastní výrobní kapacity.  
2.1.3.1 Návrh: Vytvářet pevnější vztahy s rozvíjejícími se ekonomikami a také s ostatními 

zeměmi.  
 

20. 1.1.16.1 Návrh: Domníváme se, že by měla být vytvořena platforma přístupná pro všechny, 
která bude nabízet pracovní příležitosti v celé EU.  
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1.2 Hranice  

 

21. Seskupení dvou návrhů 

 

1.2.3.1 Návrh: Agentura Frontex by měla převzít větší odpovědnost za ochranu vnějších 
hranic, tato odpovědnost by neměla být primárně na členských státech. Pracovníci 
agentury Frontex by mohli být školeni společně s příslušníky pohraniční stráže v členských 
státech. Agentura Frontex by také mohla úzce spolupracovat s agenturou Europol.  

1.2.11.1 Návrh: Evropská unie musí přijmout nové právní předpisy, ve kterých poskytne 
agentuře Frontex větší pravomoc a nezávislost. EU by však měla agenturu Frontex častěji 
kontrolovat a požadovat maximální transparentnost jejího fungování, aby bylo vyloučeno 
její zneužívání. 

 

22. 1.2.7.1 Návrh: Měl by existovat systém pro migraci pracovních sil, který bude založen na 
skutečných potřebách Evropy; jeho vzorem by se měl stát systém zavedený v Kanadě. Měly 
by také existovat nabídky profesních kvalifikací a možností kulturní a jazykové integrace pro 

migranty v Evropě.  
 

23. 1.2.7.2 Návrh: Mělo by existovat více pobídek, které budou motivovat soukromý sektor 

k udržení výroby v EU, což by také umožnilo nabízet pracovní místa migrantům.  
 

24. 1.2.9.2 Návrh: Zejména v případě ekonomických uprchlíků by EU měla organizovat možnosti 
prověřování občanů (týkající se dovedností, zkušeností atd.) v zemích, odkud odjíždějí, aby se 
zjistilo, kdo je způsobilý přijet do EU a pracovat zde. Kritéria prověřování musí být veřejná 

a přístup k nim musí mít každý. Toho lze dosáhnout vytvořením (online) Evropské agentury 
pro přistěhovalectví.  
 

25. 1.2.10.1 Návrh: EU musí zajistit, aby byl přístup k lidem na všech hranicích stejný, aby byla 

respektována lidská práva a zaručena bezpečnost a zdraví všech uprchlíků (např. těhotných 
žen a dětí), pokud možno ve spolupráci s agenturou Frontex. V případě, že určitá země tento 
přístup nedodržuje, měla by EU tuto zemi potrestat, nebo dokonce část této země dočasně 
zajistit, aby uprchlíci mohli touto zemí bezpečně cestovat (něco jako „bílá tranzitní zóna“ 

umožňující průjezd, ale nikoli pobyt).  
 

26. 1.2.12.1 Návrh: EU by měla zajistit, aby nevládní organizace byly postradatelné, tím, že 
zabrání tomu, aby jednaly na základě vlastních rozhodnutí. Povinnost zachraňovat lidské 
životy má sama EU, která musí jednat humanitárním způsobem. Nevládní organizace musí 
pracovat z pověření EU, nikoli na základě vlastních rozhodnutí.  

 

 

Oblast 2: EU jako mezinárodní partner  

 

2.1 Obchod a vztahy v etické perspektivě 

  

27. Seskupení dvou návrhů 
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2.1.1.1 Návrh: Spolupráce se soukromým sektorem a dodavateli v příslušných zemích, aby 
se problém vyřešil přímo u zdroje.  

2.1.1.2 Návrh: Zabezpečení sociálních podmínek dětí, včetně školního vzdělávání, například 
prostřednictvím bezplatné výuky, v zemích, kde existuje dětská práce.  

 

28. Seskupení dvou návrhů 

 

2.1.2.2 Návrh: Sledovat obchodní výměny mezi zeměmi a zajistit dodržování etických 
hodnot.  

2.2.5.3 Návrh: Posílit spolupráci s vyvážejícími zeměmi s cílem zajistit, aby splňovaly 
ekologické a etické standardy a aby jejich výrobky byly v souladu s evropskými 

bezpečnostními normami (označení CE, vytvoření nové pružnější a více respektované 

normy).  

 

29. 2.1.3.2 Návrh: Obchodní dohody s Čínou by měly být založeny na mezinárodních dohodách 

a úmluvách.  

 

30. Seskupení tří návrhů 

 

2.1.4.1 Návrh: Například zavedením kvót na nedostatkové výrobky.  
2.1.4.2 Návrh: Například zabezpečení nezbytné elektroniky a zdravotnických 

výrobků/očkovacích látek.  
2.1.4.3 Návrh: Zajištění vlastní výroby základních výrobků v EU v době jejich nedostatku. 

 

31. Seskupení tří návrhů 

 

2.1.5.1 Návrh: Stanovit kontroly, daně a sankce proti korupci.  

2.1.5.2 Návrh: Při obchodování se zeměmi, ve kterých existuje korupce, je důležité, aby 
všechny strany důkladně rozuměly rámcovým podmínkám dohody.  
2.1.5.3 Návrh: Při obchodování se zeměmi, ve kterých existuje korupce, musí být 
dodržovány obchodní dohody, aby byly peníze rozdělovány v souladu s dohodou.  

 

32. Seskupení dvou návrhů 

 

2.1.6.2 Návrh: Zajistit, aby rozvojové země dodržovaly dohody v oblasti životního prostředí 
a aby EU podporovala jak dohody, tak rozvojové země.  
2.2.3.4 Návrh: Usnadnit přenos a výměnu ekologických technologií s rozvojovými zeměmi 
(v rámci obchodních či diplomatických dohod).  

 

33. 2.1.6.3 Návrh: Zvyšovat informovanost spotřebitelů v EU.  

 
2.2 Mezinárodní kroky k ochraně klimatu 

 

34. 2.2.2.1 Návrh: Přísnější opatření a kontroly sloužící k omezení tohoto vývozu, intenzivnější 
spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu v boji proti poškozování životního prostředí.  
 

35. Seskupení tří návrhů 
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1.1.7.3 Návrh: Členské státy by měly lépe recyklovat odpad a využívat jej k výrobě energie. 
Evropská unie by měla poskytovat v této oblasti pobídky a podporu.  

2.2.2.2 Návrh: Podporovat efektivnější zužitkování odpadu, včetně výroby energie 
(bioplyn).  

2.2.2.3 Návrh: Více recyklovat.  

 

36. 2.2.2.4 Návrh: Snížit množství obalů a pomoci malým podnikům vytvářet ekologičtější obaly 
(spotřebiče).  
 

37. 2.2.3.1 Návrh: Vytvořit jednotný prostor pro evropské společnosti, který jim umožní 
propagovat ekologicky odpovědné výrobky a služby a vzájemně si vyměňovat znalosti.  
 

38. 2.2.3.2 Návrh: Vytvořit evropské akademické konsorcium zaměřené především na inovace 

v oblasti ekologie. 

 

39. 2.2.3.3 Návrh: Posílit Evropskou radu pro inovace.  

 

40. Seskupení čtyř oblastí návrhů 

 

2.1.6.1 Návrh: Uvalení vyšších daní na země, které nedodržují normy v oblasti životního 
prostředí.  
2.2.4.1 Návrh: Zdanění úměrné výrobním podmínkám (environmentálním 

a pracovněprávním).  
2.2.4.2 Návrh: Nastolení přísnějších pravidel pro postihování společností, které tyto 
praktiky uplatňují.  
2.2.6.2 Návrh: V rámci tlaku na snižování emisí posílit daňové mechanismy a zvýšit 
odměny.  

 

41. 2.2.5.1 Návrh: Zvýšit podíl nerostných rud a surovin, které se těží v EU.  

 

42. 2.2.5.2 Návrh: Podporovat rozvoj těžebních metod šetrnějších k životnímu prostředí.  
 

43. 2.2.6.1 Návrh: Vyhlásit moratorium na spotřebu energie pro účely digitálních služeb 

a regulovat obzvláště náročné, a přitom nikoli kriticky důležité způsoby využívání energie, 
například na kryptoměny nebo NFT. 
 

44. Seskupení tří návrhů 

  

1.1.7.1 Návrh: Měl by se zvýšit objem výroby energie v rámci Evropy a měli bychom lépe 
využívat vlastní zdroje.  
2.2.7.1 Návrh: Dále rozvíjet výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (solární, větrná, vodní, 
bioplyn pocházející z odpadu) v rámci EU.  

2.2.7.3 Návrh: Vytvořit evropského lídra v oblasti výroby ekologické elektřiny (Airbus na 
ekologickou elektřinu).  

 

45. 2.2.7.2 Návrh: Zahájit evropskou debatu o jaderné energii.  

 

46. 2.2.7.4 Návrh: Umožnit lepší přenos energie v rámci Evropské unie (plynovody a podobně).  
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2.3. Podpora evropských hodnot  

 

47. 2.3.1.1 Návrh: Revidovat hodnoty a normy s cílem zajistit, aby tato myšlenka byla přijata za 
vlastní ve všech členských státech.  

48. 2.3.2.1 Návrh: Častěji organizovat akce tohoto typu (Konference o budoucnosti Evropy, 

které se účastníme) na úrovni EU.  

 

49. Seskupení čtyř oblastí návrhů 

 

2.2.1.1 Návrh: Vytvářet a posilovat vztahy mezi EU a místními institucemi.  

2.2.1.2 Návrh: Přímější komunikace s evropskými občany prostřednictvím specializovaného 
kanálu (např. prostřednictvím zpráv, různých médií) s cílem informovat o politice EU 

v oblasti životního prostředí a o konkrétních projektech a probíhajících iniciativách.  

2.2.1.3 Návrh: Zveřejňovat více statistik o emisích z různých odvětví EU a dbát o jejich větší 
viditelnost (například prostřednictvím výše zmíněného kanálu).  
2.3.2.2 Návrh: Doporučujeme, aby EU komunikovala s evropskými občany přímo 
prostřednictvím specializovaného kanálu nebo oddělení pro komunikaci. Informování 
o konkrétních realizovaných projektech a iniciativách.  

 

50. 2.3.4.1 Návrh: EU by měla zajistit bezpečnost pro všechny na hranicích EU v souladu se 

zásadami a hodnotami EU. Lidská práva je třeba respektovat bez ohledu na to, co se děje na 
vnějších hranicích.  
 

51. 2.3.4.2 Návrh: EU by měla podporovat spolupráci mezi národními armádami jednotlivých 

zemí EU a pracovníky Evropské unie.  

 

52. 2.3.4.3 Návrh: Doporučujeme, aby EU zabezpečila hranice a zároveň zajistila regulovanou 
migraci.  

 

 

Oblast 3: Silná EU v mírumilovném světě  

 

3.1. Bezpečnost a obrana  
 

53. Seskupení tří návrhů 

 

3.1.1.1 Návrh: Doporučujeme, aby byla vytvořena evropská armáda, která by doplňovala 
stávající strategie a struktury NATO.  

3.1.2.1 Návrh: Doporučujeme restrukturalizovat současnou (evropskou) bezpečnostní 
architekturu a věnovat stávající finanční zdroje na efektivnější vojenský výcvik.  
3.1.3.1 Návrh: Doporučujeme v koordinaci s NATO vytvářet a budovat budoucí evropské 

ozbrojené síly.  

 

54. 3.1.4.1 Návrh: Doporučujeme, aby evropské ozbrojené síly byly využívány pouze pro 
obranné účely a nikoli pro agresivní vojenské chování.  
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3.2. Rozhodování a zahraniční politika EU  

 

55. Seskupení dvou návrhů 

 

3.2.1.1 Návrh: Doporučujeme, aby Evropská unie přestala používat jednomyslnost pro tak velké 
množství rozhodnutí a aby ji používala pouze při rozhodování o některých zásadních záležitostech, 
které nejsou neodkladné.  

3.3.1.1 Návrh: Navrhujeme změnit způsob rozhodování v rámci EU tak, aby všechna rozhodnutí byla 
přijímána kvalifikovanou většinou. Po provedení této změny se EU bude moci zabývat žádostmi 
nových zemí o integraci a předložit je k hlasování, které vyžaduje pouze kvalifikovanou většinu.  

 

56. 3.2.1.2 Návrh: Za účelem realizace návrhu č. 1 dále doporučujeme, aby EU posílila své 
demokratické struktury, jako je například role Evropského parlamentu v těchto procesech.  

 

57. Seskupení pěti návrhů 

 

2.3.3.1 Návrh: Jako občané doporučujeme, aby EU sestavila „seznam pokut a omezení členských 
výsad“, které bude možné uplatňovat v případě nerespektování hodnot nebo jiných společných 
dohod.  

2.3.3.2 Návrh: Jako občané doporučujeme, aby EU zavedla sankce proti členským státům 
porušujícím lidská práva. Členské státy by měly být v otázce uvalení sankce jednotné.  

3.2.2.1 Návrh: Doporučujeme, aby Evropská unie posílila svoji schopnost ukládat sankce členským 
státům nebo třetím zemím a aby zajistila, že tyto sankce budou vymáhány.  
5.1.3.2 Návrh: Na členské státy EU, které nedodržují stávající pravidla a mechanismy solidarity 

v oblasti migrační politiky, by měly být uvalovány (finanční) sankce.  
5.2.1.1 Návrh: Doporučujeme ukládat konkrétní a vysoké pokuty/sankce členským státům EU, které 
porušují lidská práva nebo zásadu právního státu v průběhu azylového řízení. Těmto členským 
státům by například neměly být vypláceny finanční prostředky EU.  
 

3.3. Sousední země a rozšiřování  
 

58. 3.3.1.2 Návrh: Navrhujeme, aby členské státy jasně definovaly společnou vizi o budoucnosti 

Evropy, co se týče jejího rozšiřování o další sousední země.  
 

59. 3.3.2.1 Návrh: Navrhujeme zavést v členských státech evropské občanské vzdělávání, aby 

občané získali více znalostí o EU a jejím fungování a aby si osvojili evropské hodnoty. Toto 

evropské občanské vzdělávání by mělo být navrženo orgány EU a následně přijato 
jednotlivými členskými státy. 
 

60. 3.3.2.2 Návrh: Navrhujeme zvýšit viditelnost EU na sociálních sítích a oslovit tak především 
mladé publikum a bránit dezinformacím v médiích.  

 

61. 3.3.3.1 Návrh: Navrhujeme, aby EU v diplomatických vztazích se sousedními zeměmi 
využívala více svoji obchodní váhu a bránila tak dvoustranným tlakům, který tyto země 
vyvíjejí na některé členské státy. 

 

  



 

  

Panel č. 4, zasedání č. 3 – 32 
 

Evropská panelová diskuze občanů č. 4: EU ve světě / migrace 

Oblast 4: Migrace z lidské perspektivy  

 
4.3. Integrace  

 

62. 4.1.1.1 Návrh: Doporučujeme, aby EU finančně podporovala země původu migrantů s cílem 

posílit jejich hospodářský a politický rozvoj, ale aby každý případ analyzovala individuálně 

a zohlednila specifika každé země. Odborníci by měli určit země, v nichž by tato opatření 
mohla být prováděna, a řídit činnosti, které budou realizovány přímo v daném místě. Měla 
by také existovat spolupráce s nevládními organizacemi, které v daném místě působí, aby 
pomohly zprostředkovat pomoc, protože dobře znají situaci a občany. 
 

63. 4.1.1.2 Návrh: Doporučujeme vytvořit vazbu mezi podporou migrace v zemích původu 
migrantů a politikou rozšiřování EU s příhraničními zeměmi.  
 

64. 4.1.1.3 Návrh: Rovněž doporučujeme zabývat se kritickým problémem, který představuje 
migrace mezi zeměmi samotné EU.  
 

65. 4.1.2.1 Návrh: Doporučujeme, aby EU vytvořila model, který usnadní vzdělávání a odbornou 

přípravu migrantů s cílem usnadnit jejich návrat do zemí původu, přičemž musí být vždy 
zaručeno, aby jejich životy nebyly v této zemi ohroženy. Je důležité je vzdělávat, aby 
příslušné země měly k dispozici více lidských zdrojů, a chránit uprchlíky tím, že je podpoříme 

v procesu učení se novým dovednostem.  

 

66. 4.1.2.2 Návrh: Doporučujeme, aby Evropská unie pracovala na zavedení jednotných zkoušek 
pro všechny země v EU i mimo ni, což by pomohlo jak migrantům, tak i samotným státům.  
 

67. 4.1.2.3 Návrh: Doporučujeme pracovat na přípravě společného pracovněprávního rámce, 
aby byla zajištěna stabilita v Evropské unii.  

 

68. 4.1.2.4 Návrh: Doporučujeme, aby Evropská unie investovala do modelu podobného 
systému „EURES“, ovšem se zaměřením na třetí země.  
 

69. 4.1.3.1 Návrh: Doporučujeme vypracovat zvláštní akční protokol pro boj proti změně 
klimatu, který se touto otázkou zabývá z hlediska klimatické migrace. 

 

70. 4.1.3.2 Návrh: Doporučujeme Evropské unii, aby se zamyslela nad tím, co je a co není 

migrační krize, a aby napřed vymezila kritéria, která umožňují oba typy krize rozlišovat 

a podle toho jednat.  

 
4.2. Lidský aspekt  

 

71. 4.2.1.1 Návrh: Doporučujeme, aby v Evropské unii byla prováděna společná migrační 
politika.  

 

72. Seskupení šesti návrhů 

 

4.1.4.1 Návrh: Doporučujeme pracovat na podpoře destigmatizace.  
4.2.1.2 Návrh: Doporučujeme provádět v členských státech činnosti zaměřené na 
vzdělávání a zvyšování společenského povědomí v oblasti migrace.  

4.3.3.2 Návrh: Je třeba šířit životní příběhy úspěšně integrovaných migrantů, ideálně nikoli 
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prostřednictvím kampaní, ale během akcí, na kterých budou moci své příběhy vyprávět.  
4.3.3.3 Návrh: Měli bychom se zamyslet nad tím, jak přímo oslovit lidi s negativním 

postojem k migrantům.  
5.1.6.3 Návrh: Doporučujeme, aby EU vyvíjela větší úsilí v oblasti informování a vzdělávání 
o problematice migrace a aby ve svých vzdělávacích kampaních jasně rozlišovala mezi 
různými kategoriemi migrace (povolená a nepovolená, legální a nelegální, uprchlíci, 

žadatelé o azyl, migranti).  

5.2.7.2 Návrh: Zvolený orgán EU by měl členským státům poskytovat přesné informace 

s cílem vzdělávat občany o kultuře a étosu země původu migrantů žádajících o azyl. Za 

tímto účelem by měly být využívány sdělovací prostředky.  
 

73. Seskupení pěti návrhů 

 

1.2.5.1 Návrh: V zemích původu a v zemích tranzitu, kde působí obchodníci s lidmi, by měla 
probíhat lepší a intenzivnější komunikace s migranty.  

1.2.8.1 Návrh: V zemích původu by mělo být zajištěno lepší vzdělávání a komunikace 

s potenciálními migranty. Měla by být využívána široká škála komunikačních kanálů od 
letáků přes televizi až po sociální média.  
1.2.9.1 Návrh: Doporučujeme, aby EU informovala občany, kteří hledají lepší život v nové 

zemi (tedy nikoli válečné uprchlíky), o skutečných podmínkách v nové zemi ještě předtím, 
než opustí svou zemi původu (tzv. řízení očekávání). EU by rovněž měla investovat do 
infrastruktury v zemi odjezdu a do kvality života lidí, kteří chtějí uprchnout.  
4.2.2.1 Návrh: Doporučujeme vytvořit společnou a koordinovanou informační politiku v EU 

určenou zemím původu osob, které se mohou stát oběťmi převaděčů.  
5.1.6.4 Návrh: Doporučujeme, aby EU posílila své úsilí o řízení a kontrolu toků uprchlíků. 
EU by se například měla snažit uprchlíkům během útěku radit ohledně jejich reálných šancí 
na přijetí a poskytovat informace o příslušných právních předpisech, pravidlech 

a postupech pro vstup do EU a o alternativních možnostech.  
 

74. 4.2.2.3 Návrh: Doporučujeme organizovaným způsobem zajistit legální, humanitární cesty 

a dopravu pro uprchlíky z krizových oblastí. Zároveň je nezbytné vytvářet kritéria umožňující 
ověřovat odůvodněnost jejich příchodu do Evropské unie. Seznam prioritních opatření. 
 

75. 4.2.2.5 Návrh: Doporučujeme klást větší důraz na aktivní boj proti pašování lidí. Posílení 

mezinárodní bezpečnosti a zpravodajství v této oblasti činnosti. Zajistit lepší financování 
institucí, jako je Europol a další agentury. Je třeba zřídit specializované instituce, které budou 
řešit problém převaděčství.  
 

76. 4.2.3.1 Návrh: Doporučujeme přijmout opatření na celosvětové úrovni, a to nejen na úrovni 

EU. Spolupráce se zeměmi po celém světě. Síť dobře fungujících center, kde mají lidé 
zajištěny dobré podmínky a kde budou pobývat jen krátkou dobu, během níž obdrží 
konkrétní pomoc, která jim umožní rychle se integrovat a začít nový život.  
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4.3: Náprava příčin migrace  

 

77. Seskupení dvou návrhů 

 

4.3.1.1 Návrh: Ve všech zemích musí být zajištěna úzká individuální podpora migrantů 
během integrace.  
4.3.1.2 Návrh: Migrantům musí být rychle nabídnuty jazykové kurzy.  

 

78. 4.3.1.3 Návrh: Neměla by už existovat žádná „ghetta“; migranti by měli žít na různých 
místech. Zejména děti ve školách by měly být lépe promíchány. Měli bychom vyhodnotit 
zkušenosti s neúspěšnou integrací Romů a vyvodit z ní ponaučení.  
 

79. 4.3.1.4 Návrh: Uprchlíci by měli být podporováni, aby se usadili tam, kde jsou pro ně vhodné 
pracovní příležitosti. Za tímto účelem by měla být vytvořena platforma, která umožní 
evidovat a propojit profily kvalifikovaných pracovníků uprchlíků a regionální poptávku po 

kvalifikovaných pracovnících.  

 

80. 4.3.2.2 Návrh: V EU by měly platit tyto jednotné požadavky na legální migraci: Jazykové 
znalosti cílového jazyka nebo angličtiny na úrovni B1 nebo B2 při vstupu nebo povinné 

jazykové kurzy po vstupu + odborná kvalifikace, která já v EU prokazatelně potřebná 
(kvalifikace musí být ověřena) + osobní prohlášení o cíli a zamýšlené délce migrace. 
 

81. 4.3.3.1 Návrh: Je třeba vytvářet příležitosti pro osobní setkávání.  
 

82. Seskupení čtyř oblastí návrhů 

 

4.3.4.1 Návrh: Je třeba výrazně zlepšit životní a ubytovací podmínky migrantů.  
4.3.4.2 Návrh: Migranti by měli mít možnost podat stížnost na špatné životní a ubytovací 

podmínky.  

5.2.7.1 Návrh: Doporučujeme, aby vznikl celoevropský program, který zajistí, aby žadatelé 

o azyl byli ihned po svém příjezdu informováni o tom, kde se nabízejí reálné možnosti 
zaměstnání a bydlení.  

5.2.9.1 Návrh: Domníváme se, že by měly být realizovány programy na pomoc žadatelům 

o azyl včetně jejich subvencování, které jim umožní přizpůsobit se nebo integrovat a které 

by se měly zaměřit na bydlení a vzdělávání.  
 

 

Oblast 5: Odpovědnost a solidarita napříč EU  

 
5.1 Rozdělení migrace  

 

83. Seskupení čtyř oblastí návrhů 

 

1.2.4.1 Návrh: Je třeba uspíšit postupy pro vyřizování žádostí o migraci.  

4.2.2.4 Návrh: Doporučujeme urychlit azylové řízení. Zajištění bezpečného návratu do 
země původu v případech, kdy je skutečně zapotřebí danou osobu poslat zpět. Zajištění 
bezpečnosti v místě, kam se má odeslaná osoba vrátit. . Ujistit se, že osoba chce být 
poslána zpět a zjistit, zda je to pro ni bezpečné a do jakých podmínek se vrací. Ujistit se, zda 

neexistuje nějaká šance na integraci, aby nedocházelo k tomu, že budou zpět posílány 
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osoby, které se do své rodné země vrátit nechtějí.  
4.3.2.1 Návrh: Je třeba uspíšit postupy pro vyřizování žádostí o migraci. Zároveň však musí 
být zaručena kvalita prověřovacích procedur. Orgány by proto měly mít k dispozici více 

zaměstnanců. Poučením pro EU by měly být účinné postupy prověřování, které jsou 
uplatňovány v USA.  

5.1.1.1 Návrh: Země, do nichž uprchlíci přicházejí (země příjezdu), by měly získat větší 
podporu, aby mohly žádosti o azyl zpracovávat rychle a efektivně. Zemím příjezdu by se 
měla poskytovat podpora, která jim umožní zajistit vhodnou infrastrukturu pro přijímání 
žadatelů o azyl. Tento úkol a jeho koordinaci by měl převzít orgán EU, např. ministerstvo 

EU pro migraci (které by mělo být založeno).  
 

84. Seskupení 8 návrhů 

 

1.2.6.1 Návrh: Dublinský systém by měl být reformován a migranti by měli být 
rovnoměrněji rozdělováni do různých evropských členských států podle kapacity 

a hospodářské výkonnosti přijímajících zemí.  
4.2.2.2 Návrh: Doporučujeme revizi Dublinské úmluvy. Opatření by se měla přijímat více na 

evropské úrovni, nikoli na úrovni členských států.  
5.1.1.2 Návrh: Žádosti o azyl by měly být podávány přímo na úrovni EU, nikoli na úrovni 
členských zemí. 
5.1.2.1 Návrh: Je třeba najít vzorec pro rozdělování uprchlíků (jak těch, kteří získali azyl, tak 

těch, kteří jej nezískali) mezi členské státy EU, přičemž je třeba přihlížet k individuálním 

podmínkám a (finančním) kapacitám členských států EU.  
5.1.3.1 Návrh: Měly by být zavedeny a uplatňovány kvóty, které stanoví počet uprchlíků 

v jednotlivých členských zemích EU, a to na základě (finančních) kapacit členských zemí.  
5.2.2.1 Návrh: Doporučujeme, aby v EU byla zavedena jednotná pravidla a kritéria pro 

azylová řízení.  
5.2.5.2 Návrh: Domníváme se, že Dublinská dohoda je prakticky nefunkční a nepoužitelná 
pro potřeby integrace.  Součástí každého nového paktu nebo dohody musí být zásady pro 
plánovanou integraci a přijímání. Dublinská dohoda, která je založena na tom, že žadatelé 

o azyl si mají své vlastní záležitosti vyřizovat sami, je zastaralá a neplní už svůj účel. Neměla 
by být pouze upravena, nýbrž zcela nahrazena.  
5.2.8.1 Návrh: Doporučujeme vytvořit funkční právní rámec, který umožní spravedlivé 

a rovnoměrné rozdělování žadatelů a žádostí o azyl. Měl by existovat robustnější systém, 
který by umožnil EU poskytovat členským státům pokyny.  

 

85. 5.1.6.1 Návrh: Doporučujeme, aby evropské agentury lépe koordinovaly svou činnost s cílem 

dosáhnout spravedlivého rozdělování žadatelů o azyl a uprchlíků (= nelegální migrace) 
v rámci členských států EU.  
 

86. 5.1.6.2 Návrh: Doporučujeme, aby EU v oblasti krizového řízení jednala aktivním způsobem a 

s perspektivou a aby nereagovala jen na toky uprchlíků, kteří přicházejí na hranice členských 
států EU.  
 

87. 5.1.7.1 Návrh: Doporučujeme poskytovat více finančních prostředků a operativní podporu 

zemím, které jsou nelegální migrací nejvíce postiženy. Výše příspěvků jednotlivých členských 
států by měla být měřena podle objektivních kritérií (např. HDP, počet obyvatel atd.) a EU by 

se měla zabývat možnostmi získávání finančních prostředků na finančních trzích 
(kapitálových trzích), které by umožnily financovat sdílení zátěže (a podporovat tak například 

i integrační projekty, péči o uprchlíky atd.).  
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88. 5.1.7.2 Návrh: Názory občanů EU by měly být zohledňovány ve větší míře a je třeba vyvinout 
větší úsilí, aby v tak důležité otázce, jako je migrace, bylo dosaženo dohody a přijetí mezi 
občany EU. 
 

89. 5.1.8.1 Návrh: Doporučujeme, aby migrační politika členských států pro legální 
přistěhovalectví byla liberálnější a propustnější.  

 
Společný přístup k azylu  

 

90. 5.2.3.1 Návrh: Uprchlíkům, kteří s největší pravděpodobností budou mít právo na azyl v EU, 

by měl být umožněn zjednodušený přístup k azylovému řízení, např. přímo v jejich 

domovských zemích.  

 

91. Seskupení tří návrhů 

 

5.2.2.2 Návrh: Doporučujeme zřídit orgán EU na vysoké úrovni, který by se staral o otázky 

azylu a který by zajistil, že se v této oblasti bude postupovat konzistentně a z právního 

hlediska spolehlivě. Tato instituce by měla definovat, které země původu lze považovat za 
„bezpečné“ a které naopak za „nebezpečné“.  

5.2.3.2 Návrh: Doporučujeme zřídit výše postavenou instituci na úrovni EU, nebo případně 
posílit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Tato výše postavená instituce by měla být 
schopna posuzovat žádosti o azyl pro celou EU.  

5.2.11.1 Návrh: Doporučujeme vytvořit centralizovanou organizaci, která by řešila veškeré 
záležitosti týkající se azylového přistěhovalectví. Dále by měla vzniknout zastřešující 

organizace, která bude mít dostatečné zdroje. To vše by pak měla sledovat, koordinovat 

a řídit centrální organizace.  
 

92. 5.2.5.1 Návrh: Domníváme se, že žadatelé o azyl by měli být komplexněji integrováni 
jednotnějším a organizovanějším způsobem.  
 

93. 5.2.6.1 Návrh: Doporučujeme, aby byl vytvořen nový pakt/právní rámec, který bude 
odpovídat době, ve které nyní žijeme. Otázky týkající se integrace by se měly řešit už v jejích 

prvních fázích, protože se musí řešit včas.  
 

94. 5.2.10.1 Návrh: Doporučujeme, aby každý členský stát EU uplatňoval proces 
hodnocení/kvalifikace a využíval k tomu všech sdílených zdrojů.  
 

95. Seskupení tří návrhů 

 

5.2.12.1 Návrh: Mělo by být zřízeno specializované středisko nebo střediska, která umožní 
zaopatřit zranitelné nezletilé osoby bez doprovodu a sirotky, a to ihned po jejich příjezdu 
do EU.  

5.2.12.2 Návrh: Doporučujeme, aby nezletilé osoby měly co nejdříve možnost využívat 

zvláštní vzdělávací a zdravotní programy.  

5.2.12.3 Návrh: Doporučujeme, aby byly zřízeny podpůrné služby nabízející pomoc při péči 
o nezletilé osoby bez doprovodu. K tomu by mělo dojít v co nejkratší době. Pěstounským 
rodinám ochotným tuto péči poskytovat by měla být nabídnuta podpora. 
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