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Základné informácie: EÚ vo svete, migrácia 

V rámci panelu s názvom „EÚ vo svete/migrácia“ sa diskutuje o úlohe EÚ vo svete vrátane 

cieľov a stratégií v oblasti bezpečnosti, obrany, obchodnej politiky, humanitárnej pomoci, 
rozvojovej spolupráce, zahraničnej politiky a susedskej politiky EÚ, ako aj politiky EÚ v oblasti 
rozširovania. Týka sa aj toho, ako by EÚ mala riešiť migráciu. 
 

V tomto dokumente nájdete základné informácie o jednotlivých témach panelu. Uvádza sa v 
ňom predovšetkým, aké kroky už EÚ v týchto oblastiach robí a aké hlavné obavy a želania do 
budúcnosti uviedli používatelia mnohojazyčnej digitálnej platformy (https://futureu.europa.eu). 
Dokument obsahuje aj odkazy na ďalšie informácie o mnohých témach. 

 

Vaša úloha 

V tomto paneli vás požiadame, aby ste na základe diskusií vypracovali súbor odporúčaní, 
podľa ktorého by inštitúcie Únie mali postupovať pri formovaní budúcnosti Európy v súvislosti 
s postavením EÚ vo svete a migráciou. V odporúčaniach sa napríklad môže uviesť, akým 
smerom sa treba vo všeobecnosti uberať alebo ako vyriešiť konkrétny problém. 

Uskutočnia sa tri zasadnutia, na ktorých budete diskutovať a spolupracovať priamo s 
ostatnými občanmi z celej Európy. Spoločne s nimi vypracujete odporúčania. Po treťom a 
poslednom zasadnutí spoločne odhlasujete, ktoré odporúčania predložíte a prediskutujete s 
ďalšími účastníkmi na plenárnom zasadnutí. 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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EÚ vo svete: posilnenie zodpovedného vedúceho postavenia vo svete 

Pandémia koronavírusu nám dôrazne pripomenula, že Európa dokáže zvládnuť globálne 

výzvy len vďaka globálnej spolupráci. Spolu môžeme riešiť zásadné otázky, ako je mier a 

bezpečnosť, zmena klímy, udržateľný rozvoj a globálna obnova. 

 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 

EÚ podporuje multilateralizmus a globálny poriadok založený na pravidlách. Usiluje sa o 

koordinovaný prístup k vonkajšej činnosti, od obchodu a medzinárodných partnerstiev po 

zahraničnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorým Európa získa silnejší a zjednotenejší hlas 

vo svete. Úzko spolupracujeme aj so susednými krajinami, zavádzame komplexnú stratégiu 

našich vzťahov s Afrikou a znovu potvrdzujeme európsku perspektívu krajín západného 

Balkánu. Zodpovedná globálna angažovanosť tiež znamená, že EÚ investuje do partnerstiev 

a spojenectiev s tretími krajinami a multilaterálnymi a regionálnymi organizáciami, najmä s 

tými, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty, ale aj s tými, s ktorými máme rovnaké globálne ciele, 

ako je napr. spoločná globálna reakcia na pandémiu ochorenia COVID a globálne ambície v 

oblasti klímy. 

 

 

Čo zatiaľ vyplýva z diskusie na mnohojazyčnej digitálnej platforme? 

Nápady zaregistrované v rámci témy „EÚ vo svete“ sa týkajú rôznych otázok súvisiacich so 

zahraničnou politikou, od obchodu až po využívanie mäkkej moci a obranu. Prispievatelia vo 

všeobecnosti vyzývajú, aby sa posilnila prítomnosť EÚ na globálnej politickej scéne, a to v 

rámci európskej susedskej politiky, ako aj vo vzťahoch s napríklad krajinami Afriky a Latinskej 

Ameriky. Prispievatelia na platforme sa domnievajú, že EÚ by mala byť odvážnejšia pri 

využívaní svojho vplyvu (mäkkej aj tvrdej moci). Od spustenia platformy sa k tejto téme 

nazbieralo spolu 1 756 príspevkov, z toho 541 nápadov, 1 083 komentárov a 119 podujatí. 

Jednotlivé nápady možno zoskupiť do týchto kategórií: 

 

 celkové ciele zahraničnej politiky EÚ 

 obchodná politika 

 obrana 

 rozhodovanie 

 rozširovanie 

 susedská politika a vzťahy s inými krajinami 

 

Celkové ciele zahraničnej politiky EÚ 

Prispievatelia vyjadrili názor, že úloha EÚ sa mení, pričom stále väčšie znepokojenie 

vyvolávajú klimatická kríza, meniaca sa hospodárska a geopolitická rovnováha, ako aj 

závažné výzvy pre multilateralizmus a globálny boj s ochorením COVID-19 (pozri príklad 

podujatia, pozri príklad nápadu). Niekoľko prispievateľov preto vyjadrilo názor, že EÚ by mala 

byť pri uplatňovaní svojho vplyvu (mäkkej, ako aj tvrdej moci) odvážnejšia (pozri príklad 

nápadu a nápad). 

Pokiaľ ide o zahraničnú politiku EÚ, mnohé nápady sa týkajú úlohy, ktorú by EÚ mala zohrávať 
v súvislosti s ľudskými právami a demokratickými hodnotami na celom svete. Vyzýva sa v nich 
na to, aby sa zaujal prísnejší postoj voči tým krajinám, ktoré opakovane porušujú 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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medzinárodné dohovory a/alebo zmluvy v oblasti ľudských práv, a aby sa proti týmto krajinám 
prijali opatrenia (pozri príklad nápadu). Nabáda sa napríklad tiež na to, aby sa EÚ postavila 
na čelo procesu budovania mieru medzi Izraelom a Palestínou (pozri príklad nápadu). S tým 
súvisí výzva, aby sa zaviedol spoločný európsky systém vývozu zbraní s prísnymi pravidlami 
s cieľom zabezpečiť, aby zbrane „vyrobené v EÚ“ nepodnecovali konflikty na celom svete a 
nevyužívali sa na porušovanie ľudských práv (pozri nápad). 
 
Obchodná politika 
Skupina prispievateľov v rámci témy „EÚ vo svete“ vyzýva, aby sa posilnili obchodné politiky 
a zreformovali obchodné dohody v súlade s hodnotami EÚ, či už ide o dodržiavanie ľudských 
práv alebo environmentálne normy (pozri príklad nápadu). Nápad so širokou podporou 
obsahuje výzvu na zreformovanie obchodnej a investičnej politiky EÚ a obnovenie globálneho 
multilateralizmu, ktorého jadrom bude vytváranie dôstojných pracovných miest a ochrana 
základných a ľudských práv vrátane práv pracovníkov a odborových zväzov (pozri príklad 
nápadu). 
 
Obrana 
Pokiaľ ide o posilnenie „tvrdej moci“ EÚ, čo sa tiež považuje za nanajvýš dôležité (pozri príklad 
podujatia) – prispievatelia podporujú vytvorenie spoločnej európskej armády (pozri príklad 
nápadu). Prispievatelia tiež navrhujú vytvorenie špecializovanejších síl alebo inštitúcií na 
úrovni EÚ, ako by bola napríklad európska vojenská akadémia (pozri príklad nápadu). 
 
Rozhodovanie 

Prispievatelia sa domnievajú, že na to, aby si EÚ zachovala a posilnila svoju úlohu, je kľúčové, 
aby pôsobila ako spoľahlivý a jednotný subjekt na medzinárodnej politickej scéne. Viaceré 
príspevky sa zaoberajú potrebou spoločnej zahraničnej politiky. Jeden z najpopulárnejších 
nápadov v rámci tejto témy sa zameriava na potrebu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky s cieľom zaistiť bezpečnosť Európanov a zároveň podporovať demokraciu, ľudské 
práva, právny štát a ochranu životného prostredia v susedných krajinách a na celom svete 
(pozri nápad). 

Druhá podkategória sa týka výzvy, aby členské štáty intenzívnejšie spolupracovali. 
Prispievatelia zdôrazňujú, že v záujme zachovania dôveryhodnosti je potrebné, aby si členské 
štáty na medzinárodnej úrovni nekonkurovali. Navrhujú preto, aby sa veľvyslanectvá 
členských štátov EÚ nahradili jediným veľvyslanectvom EÚ, ktoré by zastupovalo a 
zjednocovalo všetky členské štáty EÚ. Z toho by mohlo vyplývať aj jednotné členstvo EÚ vo 
všetkých medzinárodných inštitúciách, akou je napríklad NATO (pozri príklad nápadu). 
Ďalšou myšlienkou je vytvorenie spoločného cestovného pasu EÚ pre všetkých európskych 
občanov (pozri príklad nápadu). 

Pokiaľ ide o rozhodovací proces, prispievatelia volajú po tom, aby sa prehodnotilo pravidlo 
jednomyseľnosti. Jeden názorový prúd sa domnieva, že súčasná situácia založená na 
pravidle jednomyseľnosti umožňuje jedinému členskému štátu blokovať spoločnú zahraničnú 
politiku (pozri príklad nápadu a podujatia). Považuje sa to za problematické, pretože to EÚ 
bráni v tom, aby mala dôveryhodný, stabilný a silný hlas vo svete, čo sa zdôrazňovalo už v 
rámci predchádzajúcej kategórie. Preto by EÚ podľa tohto názoru mala prejsť na systém 
hlasovania „absolútnou“ väčšinou. Jeden z nápadov, ktoré si v rámci tejto kategórie získali 
najväčšiu podporu, obsahuje podrobný opis systému hlasovania členských štátov absolútnou 
väčšinou, ktorý podporí jednoduchá väčšina poslancov Európskeho parlamentu, aby EÚ 
mohla prijímať výkonné opatrenia a vytvárať skutočnú a dôveryhodnú zahraničnú politiku 
(pozri nápad). Podobne ako v rámci diskusií o európskej demokracii sa ako alternatíva k 
súčasnému pravidlu jednomyseľnosti predkladá aj hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (pozri 
príklad nápadu). 

Posledná podkategória sa zaoberá právomocami Európskeho parlamentu. Prispievatelia 

sa domnievajú, že hoci Európsky parlament koncepciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky (SZBP) podporuje už od jej počiatkov a snaží sa rozšíriť jej rozsah pôsobnosti, pri 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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tvorbe zahraničnej politiky EÚ stále zohráva len okrajovú úlohu. Preto považujú za zásadné, 

aby sa Európskemu parlamentu v oblasti zahraničnej politiky pridelilo viac právomocí (pozri 

príklad nápadu). 

Rozširovanie 

Skupina prispievateľov diskutuje o potrebe rozširovania a integrácie krajín susediacich s EÚ 

na východe ako o spôsobe ochrany demokracie v týchto krajinách (pozri príklad nápadu), ale 

aj v záujme hospodárskej stability v rámci EÚ (pozri príklad nápadu). Takéto myšlienky sa 

vyskytujú aj v jednom z najpopulárnejších nápadov v rámci tejto témy, ktorý volá po ďalšom 

rozširovaní EÚ a integrácii krajín západného Balkánu s cieľom zabezpečiť mier a stabilitu v 

regióne (pozri nápad). S tým súvisí aj výzva plne uznať Kosovo (pozri príklad nápadu). 

 

Susedská politika a vzťahy s inými krajinami 

Podkategória sa týka diplomatického zastúpenia EÚ, pričom prispievatelia vo všeobecnosti 

vyzývajú inštitúcie EÚ, aby viditeľnejšie zastupovali a obhajovali ich záujmy vo svete (pozri 

príklad nápadu). 

Hoci sa vo väčšine nápadov volá po jednotnejšej a integrovanejšej EÚ, čím sa posilní úloha 

EÚ ako globálneho zástancu práva a spravodlivosti, ktorý je otvorený interakcii s rôznymi 

multilaterálnymi inštitúciami na celosvetovej aj regionálnej úrovni (pozri príklad nápadu a 

nápad), v iných nápadoch sa žiada, aby sa EÚ sústredila na svoju úlohu v hospodárskej 

oblasti, ako sa pôvodne plánovalo. V tejto súvislosti sa prispievatelia domnievajú, že EÚ by 

nemala preberať úlohu geopolitického aktéra, ale skôr si zachovať svoju prvotnú funkciu, 

ktorou je spoločný hospodársky trh. Nazdávajú sa, že vzhľadom na to, že EÚ nie je 

zvrchovaným štátom, nemôže vykonávať politickú úlohu globálneho aktéra (pozri príklad 

nápadu). 

Príspevky v rámci tejto kategórie sa týkajú najmä politických vzťahov EÚ s Ruskom a Čínou 

(pozri príklad podujatia). Prispievatelia tvrdia, že je potrebné zásadne premyslieť a 

prehodnotiť prístup EÚ v oblasti zahraničnej politiky a pokročiť v jeho reforme uplatňovaním 

odvážnejšieho prístupu v súlade s tým, o čom sa diskutovalo pri predchádzajúcich 

kategóriach. Prispievatelia na platforme diskutovali o názore, že pokiaľ ide o Čínu, EÚ by v 

rámci svojich diplomatických vzťahov mala nielen zaujať jednotnejší a prísnejší postoj 

vzhľadom na výrazne rozdielne hodnotové systémy, ale mala by tiež vypracovať stratégiu pre 

zahraničné investície Európskej únie s cieľom čeliť vplyvu Číny na celom svete, a najmä v 

rozvojových krajinách (pozri nápad). 

Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s krajinami Afriky a Latinskej Ameriky, prispievatelia vyjadrili názor, 

že je potrebné posilniť partnerstvo a inak nastaviť obchodné vzťahy (pozri príklad podujatia). 

Väčšina prispievateľov vyzýva, aby sa posilnilo partnerstvo medzi EÚ a Africkou úniou s 

cieľom posilniť regionálny multilateralizmus (pozri príklad nápadu). Iní občania vyzývajú, aby 

sa posilnili dvojstranné partnerstvá medzi jednotlivými členskými štátmi a krajinami Afriky s 

cieľom riešiť migračné a iné bezpečnostné hrozby pre Európsku úniu. To však môže fungovať 

len vtedy, ak sa vzťahy odpútajú od zachovávania hospodárskeho a politického dedičstva 

bývalých koloniálnych systémov (pozri nápad). To isté platí pre vzťahy s Latinskou Amerikou 

(pozri príklad nápadu). 

 

Ďalšie informácie: 

 Silnejšia Európa vo svete 
 Spoločná reakcia EÚ na ochorenie COVID-19 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_sk
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_sk
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 Vonkajšie vzťahy EÚ 
 Ako EÚ poskytuje pomoc?Civilná ochrana EÚ 
 Globálna Európa: Význam voľného a spravodlivého obchodu 
 Otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika EÚ 
 Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
 Útvar pre nástroje zahraničnej politiky 

Migrácia: Riadenie migrácie prostredníctvom predvídateľného, vyváženého a 

spoľahlivého systému 

Riešenie problematiky migrácie si vyžaduje moderný migračný a azylový systém Európskej 

únie, riadenie hraníc, spoluprácu s partnerskými krajinami a boj proti prevádzačstvu 

migrantov. Znamená to tiež chrániť ľudí, ktorí utekajú pred násilím, a integrovať nových 

prisťahovalcov do našej spoločnosti. 

 

Čo v tejto súvislosti robí EÚ? 

Ak má EÚ v oblasti migrácie ponúknuť spoločné riešenia, je potrebné zaujať vyvážený a 
inkluzívny prístup. 

Komisia v rámci svojho „Nového paktu o migrácii a azyle“ predložila niekoľko legislatívnych 
návrhov, ktoré sú súčasťou komplexného prístupu k riešeniu migrácie. Zameriava sa na 
zlepšenie spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu, zabezpečenie účinných postupov, 
bezpečné legálne možnosti migrácie, úspešnú integráciu migrantov, ktorí majú právo 
zdržiavať sa v EÚ, a návrat tých, ktorí ho nemajú. EÚ sa zameriava aj na posilnenie vonkajších 
hraníc, zlepšenie riadenia hraníc vrátane zavedenia nových informačných systémov a boj proti 
prevádzačstvu migrantov. 

Čo zatiaľ vyplýva z diskusie na mnohojazyčnej digitálnej platforme? 

 

Od spustenia platformy sa k tejto téme nazbieralo spolu 1 157 príspevkov, z toho 306 

nápadov, 827 komentárov a 24 podujatí. Príspevky v rámci tejto témy poukazujú na tri 

všeobecné trendy. Na jednej strane z určitej skupiny interakcií vyplýva volanie po ďalších 

opatreniach na kontrolu a zníženie migrácie, zatiaľ čo na druhej strane sa v iných príspevkoch 

požaduje väčšia solidarita a lepšie integračné postupy. Ďalšia skupina účastníkov zaujala 

pozíciu medzi dvomi uvedenými a podporila by medzinárodnú mobilitu, ale len medzi 

hospodársky rozvinutými demokraciami. V tejto súvislosti sa analyzujú tieto témy: 

 

 neregulovaná migrácia z krajín mimo EÚ ako hrozba 

 humanistický postoj k migrácii 

 legálna migrácia 

 riešenie základných príčin migrácie 

 kontrola hraníc 

 integrácia 

 uľahčenie a podpora získania občianstva EÚ 

 
Neregulovaná migrácia z krajín mimo EÚ ako hrozba 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_sk
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V nápadoch a príspevkoch k téme migrácie jasne zaznievajú rôzne názory. Jednou z línií, 
ktorá sa objavuje, je pocit, že migrácia z krajín mimo EÚ predstavuje hrozbu pre civilizáciu, 
identitu, hodnoty a kultúru EÚ (pozri príklad nápadu). V príspevkoch odznievajú stanoviská a 
názory, podľa ktorých migrácia z krajín mimo EÚ prispieva v EÚ k terorizmu a vytváraniu get 
a nebezpečných zón (pozri nápad). Autori takýchto príspevkov požadujú opatrenia na 
obmedzenie migrácie z krajín mimo EÚ a prísnejšiu politiku v oblasti repatriácie a stratégie, 
ktoré zabránia mobilite migrantov, napr. prísnejšie hraničné kontroly (pozri príklad nápadu). 

Humanistický postoj k migrácii 

Prispievatelia s opačným názorom volajú po riešeniach na boj proti nelegálnej migrácii 
a po prisťahovaleckej politike EÚ, v rámci ktorých sa vytvoria jednoduchšie a prístupnejšie 
azylové konania v krajinách pôvodu, legálne a bezpečné migračné cesty a zasiahne sa proti 
obchodovaniu s ľuďmi, aby sa predišlo úmrtiam utečencov na hraniciach EÚ (pozri príklad 
nápadu). A napokon niektorí prispievatelia žiadajú právny rámec na zastavenie vyhosťovania 
integrovaných osôb a rodín do nebezpečných krajín pôvodu (pozri nápad). 

 
Legálna migrácia 
V rámci témy Legálna migrácia vyzývajú prispievatelia, ktorí obhajujú prísnejšie migračné 
politiky, na spoločnú politiku EÚ v oblasti selektívnej migrácie s kvótami, prísnejším výberom 
a prísnymi postupmi prijímania (pozri príklad nápadu). Niektorí prispievatelia sa nazdávajú, že 
na efektívnejšiu reguláciu migračných tokov je potrebné zaviesť európsky bodový systém pre 
prisťahovalectvo (pozri nápad) 

V príspevkoch otvorenejších k migrácii sa tiež požaduje jednotný a efektívnejší prístup, ale 
viac v súlade s ľudskými právami a (sociálnymi) európskymi hodnotami. V príspevkoch sa 
napríklad osobitne diskutuje o jednotnom a účinnom azylovom konaní EÚ (pozri nápad), 
pričom sa poukazuje aj na potrebu zreformovať Dublinský dohovor, aby sa predišlo 
nerovnomernému rozdeľovaniu žiadateľov o azyl a migrantov (pozri príklad nápadu). Občania 
tiež obhajujú politiku EÚ v oblasti migrácie pracovnej sily či stratégie EÚ v oblasti náboru 
študentov a kvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín. V súvislosti s tým jeden občan 
zdôrazňuje, že EÚ musí získať širšie právomoci v oblasti migrácie, aby dokázala riadiť 
migráciu v súlade so zásadami a hodnotami Únie (pozri nápad). 

Skupina respondentov prichádza s nápadom podporiť selektívny typ prisťahovalectva. Tento 
typ účastníkov zvyčajne vníma migráciu v pozitívnom svetle pre hospodárske výhody, ktoré 
prináša. Navrhuje zamerať sa na konkrétne krajiny a prilákať z nich talenty (pozri nápad) alebo 
zmierniť kritériá mobility medzi hospodársky vyspelými demokraciami na západe a v Ázii, 
najmä v kontexte dohôd o voľnom obchode (pozri nápad). 

Niektoré príspevky sa zameriavajú aj na otázky nerovnosti, ktoré doliehajú na aktuálne 
azylové konanie. Zdôrazňujú napríklad skutočnosť, že mužov, ktorí žiadajú o azyl, je výrazne 
viac než žien či rodín (pozri nápad). Iní poukazujú na ťažkosti, s ktorými sa spomedzi 
žiadateľov o azyl stretávajú LGBTI osoby, a vyzývajú na väčšiu ochranu a lepšiu podporu tejto 
skupiny, pokiaľ ide o tlmočenie (pozri nápad). 

 
Riešenie základných príčin migrácie 
Pokiaľ ide o budúcnosť Európy, prispievatelia zdôrazňujú, že pri riešení problémov migrácie, 
s ktorými sa aktuálne EÚ potýka, je potrebné zamerať sa na jej základné príčiny. 

Návrhy týkajúce sa tejto oblasti siahajú od nastolenia rovnoprávnych obchodných vzťahov, 
investovania do väčšieho počtu plánov rozvojovej pomoci po akademické vzdelávanie a 
profesijný rozvoj ľudí žijúcich v krajinách tretieho sveta (pozri nápad). 

V osobitnej skupine príspevkov sa EÚ vytýka, že sa podieľala na regionálnej destabilizácii, 
napríklad prostredníctvom vojenského zapojenia EÚ alebo destabilizáciou dotovaného vývozu 
poľnohospodárskych výrobkov do rozvojových krajín (pozri nápad). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Kontrola hraníc 
Aj v rámci témy Kontrola hraníc vyvstávajú dva protichodné postoje k migrácii. 

Vo všeobecnosti sa v príspevkoch prejavuje podpora organizovanejšiemu a 
koordinovanejšiemu úsiliu v oblasti kontroly hraníc a zaznievajú výzvy na komplexnejšie 
kontroly hraníc vrátane činnosti orgánu, ktorý by zavracal migrantov na vonkajších hraniciach 
(pozri príklad nápadu), väčšej podpory agentúry Frontex a lepšieho vymedzenia jej funkcií 
(pozri nápad) a právne záväzného prístupu k pátraniu a záchrane (SAR) v Stredozemí (pozri 
nápad). 

Ďalšie príspevky vyzývajú k väčšej solidarite a dodržiavaniu ľudských práv. Diskutuje sa 
napríklad o centralizovanom distribučnom systéme EÚ založenom na solidarite, z ktorého by 
sa financovalo zlepšenie infraštruktúry na prijímanie utečencov na hraniciach (ubytovanie a 
strava) alebo o nadnárodnej agentúre na spravovanie európskych utečeneckých táborov, 
ktorú by spoločne riadili jednotlivé krajiny a ktorá by bola financovaná zo zdrojov EÚ (pozri 
nápad). 

 
Integrácia 
V ďalšej kategórii v rámci témy Migrácia sa diskutuje o integrácii, pričom zaznievajú výzvy, 
aby sa na migrantov vzťahovali monitorované následné opatrenia, ktorými by sa zabezpečila 
ich úplná integrácia v členskom štáte EÚ. Jeden nápad vidí veľký potenciál v uznávaní a ďalšej 
aktivácii migrantov a členov prijímajúcich komunít ako tvorcov zmien (pozri nápad). Za kľúčový 
prvok integrácie sa považuje vzdelanie, pričom ústrednú úlohu zohrávajú jazyky a európske 
hodnoty. V tejto súvislosti sa prispievatelia domnievajú, že by mali vzniknúť dostatočne 
financované programy, ktoré pomôžu deťom migrantov v školskom veku začleniť sa do 
verejného vzdelávacieho systému (pozri tento nápad). Prispievatelia vyjadrujú názor, že 
kľúčom k integrácii (pozri príklad nápadu) a k zabráneniu vytvárania get (pozri nápad) je 
geografické rozloženie migrantov. Objavujú sa výzvy na informačné kampane a programy 
zamerané na zvýšenie povedomia občanov EÚ o boji proti rasizmu, ktoré by mohli pomôcť 
dosiahnuť skutočne inkluzívnu spoločnosť. V súvislosti s názormi týkajúcimi sa rasizmu a 
vylúčenia z trhu práce sa požaduje rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom (pozri nápad). 
 
Uľahčenie a podpora získania občianstva EÚ 
Niektorí účastníci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že osoby s trvalým pobytom v EÚ nemajú 
všetky práva. Poznamenávajú, že Únia osobám s trvalým pobytom, ktoré žijú v EÚ dlhodobo, 
nepriznáva právo voliť a neexistujú ani iné výhody, ktoré by pre nich mohli zatraktívniť 
podávanie žiadostí o občianstvo EÚ (pozri nápad). 
 
Niektorí prispievatelia považujú túto otázku za mimoriadne naliehavú, pokiaľ ide o občanov 
Spojeného kráľovstva, ktorí žili v EÚ pred brexitom. Jedným z nápadov, ktoré rozprúdili 
kontroverzné diskusie, je zavedenie zrýchleného konania, na základe ktorého by britskí 
občania, ktorí žili v EÚ pred brexitom, získali práva v celej EÚ (pozri nápad). 
 
Ďalšie informácie: 

 Nový pakt o migrácii a azyle. 
 Migrácia 
 Azyl a migrácia – fakty a čísla 
 Azyl a migrácia: migračná politika EÚ 
 Posilnenie vonkajších hraníc 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/imigracia
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/imigracia/20170629STO78630/azyl-a-migracia-v-eu-fakty-a-cisla
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/strengthening-external-borders/
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 Systémy IT v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
 
 
 

Viac informácií o všetkých politikách a činnostiach EÚ: 

 Webová stránka Európskeho parlamentu 
 Webová stránka Rady EÚ 
 Webová stránka Európskej komisie 

 

Tento dokument vypracoval spoločný sekretariát Konferencie o budúcnosti Európy. 

Sledujte digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy 
(www.futureu.europa.eu), kde nájdete viac informácií a môžete si prečítať príspevky 
iných občanov, ktorí už svoje nápady a myšlienky zverejnili. Viac informácií o 
nápadoch, ktoré sú uvedené na platforme, nájdete aj v prvej priebežnej správe 
platformy. 

 

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/
https://ec.europa.eu/info/index_sk
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

