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Konferencia o budúcnosti Európy je už teraz naplno rozbehnutá. Európske 
panelové diskusie občanov začali svoje práce po otváracom plenárnom 
zasadnutí konferencie, ktoré sa konalo 19. júna 2021 v Štrasburgu, a po 
prvýkrát sa zišli v polovici septembra. Do panelových diskusií je zapojených 
približne 800 náhodne vybraných občanov EÚ s prihliadnutím na 
rozmanitosť Únie. Sú rozdelení do štyroch panelov, pričom každý panel sa 
venuje hlavným témam z rôznych kľúčových oblastí politiky. Európske 
panelové diskusie občanov spolu s národnými panelovými diskusiami 
občanov budú v rámci konferencie zohrávať zásadnú úlohu. O ich 
odporúčaniach, ako aj príspevkoch zozbieraných na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme sa bude rokovať na plenárnom zasadnutí konferencie, na 
ktorom sa návrhy predložia výkonnej rade, aby táto predstavila konečný 
výsledok konferencie. 

Zhromažďovanie podkladov od občanov pokračovalo prostredníctvom 
mnohojazyčnej digitálnej platformy, vďaka ktorej môže každý občan 
a občianka EÚ vyjadriť svoj názor v jednom z 24 úradných jazykov EÚ. Do 
konca októbra bolo takto zdieľaných viac ako 9 000 nápadov. Boli 
uverejnené aj prvé správy o príspevkoch zozbieraných na platforme, ktoré 
prinášajú prehľad o rôznorodosti nápadov prediskutovaných na platforme, 
ako aj na podujatiach v spojitosti s konferenciou usporiadaných naprieč EÚ. 

O názory mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov sa zaujímalo Európske 
podujatie pre mládež 2021, ktoré sa konalo 8. a 9. októbra. Mladí ľudia sa na 

I. ÚVOD  
 



SPRÁVA O ČINNOSTI | KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY | 3 

ňom zúčastnili osobne v Štrasburgu aj na diaľku, aby sa podelili o svoje 
predstavy o budúcnosti Európy a dali im konkrétnejšiu podobu. 

Dôležitým míľnikom bolo druhé plenárne zasadnutie konferencie, ktoré sa 
uskutočnilo 22. a 23. októbra 2021 v Štrasburgu. Plenárne zasadnutie sa 
prvýkrát zišlo v úplnom zložení, keď 80 zástupcov európskych panelových 
diskusií občanov zasadlo do svojich kresiel. V jedinečne rôznorodom 
zastúpení si plénum vypočulo prvé správy o prebiehajúcich debatách 
v rámci panelov a prerokovalo príspevky, ktoré občania zaslali na digitálnu 
platformu, ako aj príspevky pochádzajúce z rôznych podujatí a diskusií 
organizovaných v súvislosti s konferenciou. Plénu predsedali traja 
spolupredsedovia konferencie: poslanec Európskeho parlamentu Guy 
Verhofstadt, štátny tajomník Gašper Dovžan za Radu a podpredsedníčka 
Komisie Dubravka Šuicová. 
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A. Mnohojazyčná digitálna platforma 

Mnohojazyčná digitálna platforma (https://futureu.europa.eu/?locale=sk) 
naďalej plní centrálnu úlohu v nadnárodnej demokratickej diskusii v rámci 
Konferencie o budúcnosti Európy. Každému občanovi a občianke EÚ dáva 
možnosť zapojiť sa v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Občania 
môžu predkladať svoje nápady, podporiť nápady iných ľudí a vyjadrovať sa 
k nim. Je to aj miesto, kde každý môže sprístupniť informácie o podujatiach 
usporadúvaných v rámci konferencie a podávať správy o ich výsledkoch. 
Príspevky a súbory s otvorenými údajmi týkajúce sa platformy sú verejne 
prístupné. 

Na konci októbra bolo na mnohojazyčnej digitálnej platforme 
zaznamenaných viac ako 3,6 milióna individuálnych návštevníkov, 33 213 
aktívnych účastníkov, 9 111 diskutovaných nápadov a zaregistrovaných 
takmer 3 500 podujatí, pričom účasť sa v posledných mesiacoch neustále 
zvyšovala. Na propagáciu platformy treba vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa o nej 
dozvedelo čo najviac občanov. 

Čo sa deje na Konferencii  
o budúcnosti Európy? 

33 213 
účastníkov platformy 

160 301 
účastníkov podujatí 

9 111 
nápadov 

   

15 387 
komentárov 

3 456 
podujatí 

45 470 
vyjadrení podpory 

   

Ilustrácia 1 Stav účasti k 29. októbru (zdroj: futureu.europa.eu) 

Príspevky zasielané na platformu zhromažďuje a analyzuje zmluvný 
dodávateľ, ktorý pripravuje správy a zverejňuje ich na samotnej platforme. 

II. ČINNOSTI NA EURÓPSKEJ 
ÚROVNI  

https://futureu.europa.eu/?locale=sk
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Prvá priebežná správa bola uverejnená v septembri a venuje sa príspevkom 
zozbieraným v období od 19. apríla do 2. augusta 2021. Druhá priebežná 
správa bola uverejnená 15. októbra 2021 a venuje sa príspevkom 
zozbieraným k 7. septembru 2021. V rovnakom čase bola sprístupnená aj 
doplňujúca správa o príspevkoch na platforme podľa členského štátu. 

Zo správ platformy vyplýva, že doteraz najpopulárnejšími diskusnými témami 
medzi účastníkmi boli európska demokracia a zmena klímy/životné 
prostredie. Občania zo všetkých krajín EÚ predložili aj množstvo nápadov 
k iným problematikám a na podujatiach usporadúvaných v rámci konferencie 
diskutovali o širokej škále tém. 

 

Správy, vrátane myšlienkových máp, poskytli užitočné informácie pre prvé 
kolo európskych panelových diskusií občanov a účastníkom pomohli určiť 
a vymedziť pracovné okruhy. Diskutovalo sa o nich aj na plenárnom 
zasadnutí konferencie 23. októbra 2021 a schôdzach pracovných skupín, 
ktoré mu predchádzali. 

Tretia priebežná správa sa očakáva v decembri 2021 a bude podkladom pre 
posledné zasadnutia európskych panelových diskusií občanov 
a nadchádzajúce schôdze plenárneho zasadnutia konferencie. Správa sa 
bude zaoberať príspevkami zozbieranými do začiatku novembra. Záverečná 
správa bude vypracovaná na budúci rok tak, aby ju bolo možné uverejniť 
pred záverečným plenárnym zasadnutím na jar 2022. Uverejnené budú aj 
ďalšie správy podľa členských krajín. 

Moderovanie príspevkov umožnilo, aby platforma zostala miestom, kde sa 
občania všetkých profesií a zo všetkých kútov Európy cítia pohodlne a kde 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=en
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sú ich príspevky do diskusie vítané. Moderátorský tím pod dohľadom 
spoločného sekretariátu v mene výkonnej rady zabezpečuje, aby každý 
dodržiaval chartu konferencie a pravidlá účasti. Iba pri malej časti 
príspevkov bolo za posledné mesiace nutné, aby vzhľadom na urážlivý 
obsah zasiahol moderátor. 

B. Európske panelové diskusie občanov 

Európske panelové diskusie občanov sú hlavným prvkom Konferencie 
o budúcnosti Európy a zúčastňuje sa na nich približne 800 občanov zo 
všetkých prostredí a kútov EÚ. Organizujú ich tri inštitúcie podľa podmienok 
stanovených podpredsedami a pod dohľadom výkonnej rady, ktorej pomáha 
konzorcium externých poskytovateľov služieb. Účastníci európskych 
panelových diskusií občanov boli náhodne vybraní v lete 2021 podľa piatich 
kritérií stanovených v spoločnom vyhlásení o Konferencii o budúcnosti 
Európy (rod, vek, zemepisný pôvod – štátna príslušnosť a pôvod 
z mesta/vidieka – sociálno-ekonomické zázemie a úroveň vzdelania). Každý 
panel sa schádza počas troch víkendov. Prvé zasadnutia sa konajú 
v Štrasburgu, druhé zasadnutia na diaľku a tretie zasadnutia v štyroch 
mestách (Dubline, Florencii, Natoline a Maastrichte) v sídlach inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania. 

V septembri 2021 sa začali poradné zasadnutia štyroch tematických 
panelov. Každý panel pozostáva z 200 náhodne vybraných občanov, 
z ktorých aspoň jednu tretinu tvoria osoby vo veku od 16 do 25 rokov, 
pričom pri výbere sa prihliadlo na demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. 

Prvé zasadnutie každého panelu sa konalo s osobnou účasťou v Štrasburgu 
a jeho cieľom bolo vymedziť program poradných zasadnutí. Občania 
zúčastňujúci sa na panelových diskusiách začali úvahami o svojej vízii pre 
Európu a jej rozpracovaním. Potom si určili otázky, o ktorých mali debatovať 
v rámci hlavných tém pridelených jednotlivým panelom. Ďalej si stanovili 
poradie, v akom sa chceli týmto témam venovať a rozpracovať ich, aby 
následne sformulovali konkrétne odporúčania pre inštitúcie Európskej únie, 
ktoré sa nimi majú zaoberať. Diskusie a spoločná práca prebiehali v dvoch 
formátoch: 

 v podskupinách zložených z dvanástich až štrnástich občanov. 
V každej podskupine sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, pričom 
každý občan/občianka mohol/mohla hovoriť vo vlastnom jazyku. Prácu 
podskupín viedli profesionálni moderátori, ktorých vybralo konzorcium 
externých poskytovateľov služieb, 

 v pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne zasadnutia viedli dvaja 
hlavní moderátori. 

Prioritné témy vyplývajúce z týchto diskusií boli zoradené do tzv. „okruhov“ 
(t. j. hlavných tematík) a „podokruhov“, ktoré slúžili ako základ pre druhé 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=sk
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zasadnutie. Na tento účel účastníci dostali základné informácie o daných 
témach, relevantné podklady vrátane analýz a myšlienkových máp z prvej 
priebežnej správy mnohojazyčnej digitálnej platformy, ako aj prezentácie 
externých odborníkov na vysokej úrovni. Na prvom zasadnutí každého 
panelu sa žrebovaním vybralo 20 zástupcov na plenárne zasadnutie 
konferencie. 

      

Prvé zasadnutie panelu „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna 
transformácia“ sa uskutočnilo 17. – 19. septembra. Tento panel sa zaoberá 
budúcnosťou nášho hospodárstva a pracovných miest, najmä po pandémii, 
pričom náležitá pozornosť sa venuje súvisiacim otázkam sociálnej 
spravodlivosti. Zaoberá sa aj príležitosťami a výzvami, ktoré prináša 
digitálna transformácia ako jedna z najvýznamnejších diskutovaných tém 
orientovaných na budúcnosť. Panel rieši aj otázku budúcnosti Európy 
v oblasti mládeže, športu, kultúry a vzdelávania. Občanov zúčastňujúcich sa 
na panelovej diskusii privítal spolupredseda a poslanec Európskeho 
parlamentu Guy Verhofstadt. Na konci prvého zasadnutia bolo schválených 
týchto päť okruhov: „Práca v Európe“, „Hospodárstvo pre budúcnosť“, 
„Spravodlivá spoločnosť“, „Vzdelávanie v Európe“ a „Etická a bezpečná 
digitálna transformácia“. Správa z tohto zasadnutia je dostupná na 
mnohojazyčnej platforme. 

Prvé zasadnutie panelu „Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny 
štát, bezpečnosť“ sa uskutočnilo 24. – 26. septembra. Tento panel sa 
zaoberá otázkami súvisiacimi s demokraciou, ako sú napríklad voľby, 
participácia mimo obdobia volieb, vnímaný odstup medzi obyvateľstvom 
a volenými zástupcami, sloboda médií a dezinformácie. Venuje sa aj 
problematike základných práv a hodnôt, právneho štátu a boja proti všetkým 
formám diskriminácie. Zaoberá sa tiež otázkami vnútornej bezpečnosti EÚ, 
ako je napríklad ochrana Európanov pred teroristickými a inými trestnými 
činmi. Účastníkov panelovej diskusie v mene slovinského predsedníctva 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=sk
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Rady EÚ privítal spolupredseda Gašper Dovžan, štátny tajomník pre 
záležitosti EÚ. Na konci prvého zasadnutia bolo schválených týchto päť 
okruhov: „Zabezpečenie práv a nediskriminácie“, „Ochrana demokracie 
a právneho štátu“, „Reforma EÚ“, „Budovanie európskej identity“ 
a „Posilnenie participácie občanov“. Správu z tohto zasadnutia možno 
konzultovať online na mnohojazyčnej platforme. 

      

Panel „Klimatická zmena a životné prostredie/Zdravie“ usporiadal svoje prvé 
zasadnutie 1. – 3. októbra. Zaoberá sa účinkami zmeny klímy, 
envrionmentálnymi otázkami a novými výzvami, ktorým Európska únia čelí 
v oblasti zdravia. Tieto témy sa týkajú aj cieľov a stratégií EÚ, ako sú 
poľnohospodárstvo, doprava a mobilita, energetika a prechod 
na postuhlíkové spoločnosti, výskum, systémy zdravotnej starostlivosti, 
reakcie na krízy v oblasti zdravia, prevencia a zdravý životný štýl. Na konci 
prvého zasadnutia bolo schválených týchto päť okruhov: „Lepší spôsob 
života“, „Ochrana nášho životného prostredia a nášho zdravia“, 
„Presmerovanie nášho hospodárstva a spotreby“, „Smerom k udržateľnej 
spoločnosti“ a „Starostlivosť o všetkých“. Správu z tohto zasadnutia možno 
nájsť na mnohojazyčnej platforme. 

Štvrtý panel zaoberajúci sa témou „EÚ vo svete/Migrácia“ sa prvýkrát zišiel 
15. – 17. októbra, pričom diskutoval najmä o úlohe EÚ vo svete vrátane 
cieľov a stratégií EÚ v oblasti bezpečnosti, obrany, obchodnej politiky, 
humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, zahraničnej politiky 
a susedskej politiky a rozširovania EÚ, ako aj o tom, akým spôsobom by 
mala EÚ riešiť migráciu. Občanov privítala podpredsedníčka Európskej 
komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicova. Na konci prvého 
zasadnutia bolo schválených týchto päť okruhov: „Sebestačnosť a stabilita“, 
„EÚ ako medzinárodný partner“, „Silná EÚ v mierovom svete“, „Migrácia 
z ľudského hľadiska“ a „Zodpovednosť a solidarita v celej EÚ“. Správa 
z tohto zasadnutia je dostupná na mnohojazyčnej platforme. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
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C. Európske podujatie pre mládež (8. – 9. októbra) 

Európske podujatie pre mládež (EYE2021) sa konalo 8. – 9. októbra 
a zúčastnilo sa na ňom 10 000 mladých ľudí na diaľku a v sídle Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu, aby sa podelili o svoje predstavy o budúcnosti 
Európy a dali im konkrétnejšiu podobu. EYE poskytuje mladým ľuďom vo 
veku 16 až 30 rokov jedinečnú príležitosť komunikovať osobne a online, 
inšpirovať sa navzájom a vymieňať si názory s odborníkmi, aktivistami, 
influencermi a rozhodujúcimi činiteľmi v centre európskej demokracie. 

Od mája 2021 bolo v spolupráci s celoeurópskymi mládežníckymi 
organizáciami zozbieraných online viac ako 2 000 návrhov mladých ľudí 
z celej Európskej únie. Okrem toho sa v rámci príprav na podujatie, ako aj 
počas jeho konania v Štrasburgu uskutočnilo niekoľko zasadnutí 
zameraných na Konferenciu o budúcnosti Európy. 

Po skončení podujatia bolo 20 najlepších nápadov (dva nápady na každú 
tému konferencie) zahrnutých do správy o nápadoch mladých ľudí na 
Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá bola uverejnená v 23 jazykoch. 
Mladí účastníci z európskych panelových diskusií občanov, ktorí sa 
zúčastnili aj na EYE2021, predstavili túto správu na plenárnom zasadnutí 
konferencie 23. októbra. Všetky zozbierané nápady sú dostupné na 
search.youthideas.eu. 

 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_SK-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_SK-interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. Druhé plenárne zasadnutie konferencie (22. – 
23. októbra) 

Druhé plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo 22. a 23. októbra 
2021 a na diaľku alebo osobne sa na ňom zúčastnilo viac ako 400 členov 
plenárneho zasadnutia konferencie. 

 

Guy Verhofstadt v mene spolupredsedov privítal členov konferencie na jej 
druhom plenárnom zasadnutí a poznamenal, že proti programu zasadnutia 
neboli vznesené žiadne námietky. Osobitne privítal 80 občanov 
zastupujúcich štyri európske panelové diskusie občanov, ktorí sa prvýkrát 
zúčastnili na plenárnom zasadnutí, a uviedol, že plénum je teraz v úplnom 
zložení. Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová takisto privítala zástupcov 
panelových diskusií a zdôraznila, že konferencia sa musí zamerať na 
občanov. Osobitne privítala aj zástupcov zo západného Balkánu. 
Spolupredseda Gašper Dovžan poukázal na to, že konferencia je projektom 
vedeným občanmi a že úlohou druhého plenárneho zasadnutia je spoznať 
a prerokovať výstupy získané z európskych panelových diskusií občanov, 
národných panelových diskusií a národných podujatí, Európskeho podujatia 
pre mládež a mnohojazyčnej digitálnej platformy. 

Spolupredsedníčka Dubravka Šuicová predstavila európske panelové 
diskusie občanov. Uviedla, že osobne mohla vidieť, s akým obrovským 
odhodlaním sa veľmi rôznorodé skupiny občanov zapájajú do práce 
panelových diskusií. 800 účastníkov štyroch panelov sa zišlo na prvých 
zasadnutiach, kde začali diskutovať o svojich príslušných témach. 
V nadchádzajúcich mesiacoch budú pokračovať v diskusiách a predložia 
odporúčania plénu.  Potom odovzdala slovo dvom zástupcom za každú zo 
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štyroch európskych panelových diskusií občanov. Zástupcovia vo svojich 
prezentáciách zdôraznili, že panelové diskusie sa zamerali na formulovanie 
vízie budúcnosti v rámci svojich príslušných tematických oblastí, určili 
pracovné okruhy1 a súvisiace podtémy, o ktorých budú detailnejšie 
diskutovať na nasledujúcich zasadnutiach. 

Potom sa začala rozprava, v ktorej rečníci okrem iného 

 uvítali spätnú väzbu z prvých zasadnutí panelových diskusií občanov, 
zdôraznili, že v rámci nich už boli identifikované veľmi relevantné témy 
a poukázali na to, že je dôležité počúvať podnety občanov, ktoré by 
mali byť nosným prvkom konferencie, 

 upozornili, že práca konferencie by mala viesť ku konkrétnym 
a hmatateľným výsledkom, 

 vyzvali, aby ku konečným výsledkom boli prijaté skutočné nadväzné 
opatrenia štruktúrovaným spôsobom, 

 zdôraznili, že inštitúcie EÚ a členské štáty zohrávajú rozhodujúcu 
úlohu pri zabezpečení toho, aby sa výsledky konferencie zrealizovali, 

 poukázali na dôležitú úlohu, ktorú v celom procese plnia miestne 
a regionálne samosprávy, 

 označili panelové diskusie občanov za inovatívnu formu participatívnej 
demokracie, ktorá by sa mohla v budúcnosti zachovať a transformovať 
na mechanizmus umožňujúci trvalejšiu a štruktúrovanejšiu občiansku 
participáciu. 

                                                
1. Podrobnejšie informácie o okruhoch, podtémach a správach sú dostupné na tejto stránke: 
Európske panelové diskusie občanov – Konferencia o budúcnosti Európy. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=sk
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Niektorí rečníci upozornili na to, že je potrebné počúvať občanov zo 
všetkých sociálnych prostredí a viesť s nimi dialóg a že konferencia musí byť 
rôznorodá a inkluzívna. Iní sa vyjadrili, že plenárne zasadnutie by malo mať 
viac času na to, aby prerokovalo širokú škálu tém, ktoré boli identifikované 
v rámci diskusných panelov občanov a na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme. 

Niektorí rečníci uvádzali, že konferencia by sa mala zamerať na otázky 
súvisiace s politickými opatreniami a menej na inštitucionálne reformy 
a kompetenčné otázky. Iní zdôraznili, že EÚ musí byť schopná prinášať 
konkrétne výsledky, pokiaľ ide o žiadané politiky. 

V spojitosti s témami a okruhmi, ktoré predstavili ôsmi zástupcovia 
európskych panelových diskusií občanov, sa členovia zaoberali širokou 
škálou otázok, ako boli okrem iného: 

 podpora budovania lepších a silnejších hospodárstiev pri súčasnom 
zabezpečení sociálnej súdržnosti a spravodlivosti vrátane prístupu 
k službám zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, minimálnemu príjmu 
a bývaniu pre všetkých, 

 opatrenia na boj proti zmene klímy prostredníctvom spravodlivej 
transformácie, 

 spravodlivý a spoločný prístup k migrácii, 
 opatrenia na riešenie výziev, ktoré predstavujú demografické zmeny, 
 rozvoj digitálnych technológií a ochrana digitálnych práv (bezpečná 

a transparentná digitálna spoločnosť), 
 potreba strategickej autonómie, 
 spoločný hlas v oblasti zahraničnej politiky. 
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Niektorí členovia nastolili aj tieto otázky: 

 dodržiavanie zásad právneho štátu a slobody médií ako základných 
zásad EÚ, 

 potreba rešpektovať ústavnú identitu všetkých členských štátov, 
 význam spoločných hodnôt a základných práv, 
 potreba ďalšieho rozvoja participatívnej demokracie, priamej účasti 

a transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ. 

Spolupredseda Gašper Dovžan vyzval zástupcov národných panelových 
diskusií občanov a národných podujatí, aby predstavili svoju prácu. 
Zástupcovia poskytli prehľad o prebiehajúcich a plánovaných činnostiach na 
rôznych úrovniach a s rôznymi aktérmi. Niektorí už identifikovali a oznámili 
predbežné témy na ďalšie diskusie. 

Mnohí rečníci podčiarkli význam účasti mladých ľudí a vyzdvihli podujatia, do 
ktorých sa zapájajú mladí ľudia vrátane študentov. Poukázali na viaceré 
výzvy, ktorým čelí mládež, a predstavili niektoré výsledky týchto podujatí. 

Viacerí zástupcovia tiež zdôraznili význam občianskej spoločnosti pri 
organizovaní početných podujatí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
ale aj pri zabezpečovaní toho, aby konferencia oslovovala občanov vrátane 
marginalizovaných skupín vo všetkých častiach Európskej únie. 

Viacerí zástupcovia národných panelových diskusií občanov a národných 
podujatí vyjadrili obavy v súvislosti s menšou účasťou na rozprave o tomto 
bode programu. Zopakovali, že je nevyhnutné, aby všetci členovia pléna 
počúvali, čo chcú občania povedať, a skutočne sa zaoberali ich 
odporúčaniami. 

Spolupredseda Guy Verhofstadt otvoril popoludňajšie zasadnutie a vyzval 
troch účastníkov Európskeho podujatia pre mládež (EYE), ktorí sú tiež 
členmi európskych panelových diskusií občanov, aby sa ujali slova. Členom 
predstavili 20 „najlepších nápadov“, ktoré vybrali mladí ľudia zúčastňujúci sa 
na podujatí EYE a ktoré sa uvádzajú v správe o nápadoch mladých ľudí. 
Zdôraznili, že mladí ľudia majú konkrétnu víziu spoločnej Európy. 
Spolupredseda Guy Verhofstadt poznamenal, že návrhy sú veľmi 
ambiciózne a že niektoré si budú vyžadovať dôkladné reformy. Navrhol, aby 
sa o nich diskutovalo spolu s priebežnými správami mnohojazyčnej digitálnej 
platformy. 

Spolupredseda Verhofstadt potom otvoril rozpravu o mnohojazyčnej 
digitálnej platforme, pričom zdôraznil niektoré hlavné štatistické údaje. 
Poukázal na nárast účasti, ale považoval za potrebné, aby sa ešte viac 
zvýšila. Spolupredseda sa zmienil o nápadoch z platformy, ktoré získali 
najväčšiu podporu a najviac komentárov podľa jednotlivých tém, ako boli 
uverejnené v druhej priebežnej správe. Na záver uviedol, že občania sú 
kritickí, ale aj veľmi konštruktívni a odhodlaní zlepšiť EÚ. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
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V následnej rozprave viacerí rečníci vyzdvihli jedinečnosť a inovatívnosť 
platformy, ktorá občanom poskytuje priestor na vyjadrenie ich názorov 
a fórum na diskusiu vo všetkých úradných jazykoch EÚ, pričom poukázali na 
už značný počet príspevkov a návštevníkov. Konštatovalo sa, že napriek 
počiatočným obavám z cenzúry bolo potrebné zablokovať len niekoľko 
používateľov. Ďalší rečníci sa domnievali, že počet účastníkov by mal byť 
vyšší a že platforma ešte nie je dostatočne známa a zatiaľ neoslovuje dosť 
občanov (najmä mladých ľudí a ženy). Na jej propagáciu je preto potrebné 
urobiť viac. Viacerí rečníci vyzvali, aby bola platforma prístupná 
a používateľsky ústretová pre všetkých vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím. Niektorí navrhli, aby sa platforma zachovala aj po skončení 
konferencie, prípadne aj v rámci štruktúrovanejšej účasti občanov 
v budúcnosti. 

 

Zdôraznilo sa, že mnohé myšlienky z platformy si už našli cestu do debát 
v rámci panelov a v následnej rozprave sa vo viacerých príspevkoch priamo 
odkazovalo na nápady z platformy. Rečníci stanovili širokú škálu priorít 
v rámci týchto politických tém: digitálna transformácia, hospodárstvo 
a konkurencieschopnosť, úloha regiónov, finančné služby, sociálna 
spravodlivosť, zdravie, právny štát, demokracia, účasť občanov, životné 
prostredie a klíma, migrácia, energetika, základné práva, hodnoty, 
zahraničná politika, spoločná obrana, bezpečnosť, vzdelávanie a kultúra. 

Niektorí členovia sa vyjadrili k procesu a fungovaniu samotnej konferencie. 
Viackrát zaznelo, že v nadväznosti na jej výsledky je potrebné prijať 
konkrétne opatrenia a že je dôležité zapojiť partnerov zo západného 
Balkánu. Niektorí účastníci žiadali, aby mali občania viac príležitostí na 
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interakciu s inými členmi plenárneho zasadnutia, najmä s volenými 
zástupcami. Spolupredseda Guy Verhofstadt vzal na vedomie obavy 
týkajúce sa zapojenia občanov a podčiarkol, že nasledujúce plenárne 
zasadnutia budú mať iný formát, pretože sa zamerajú na výsledky 
európskych panelových diskusií občanov, čím sa príspevok občanov 
dostane do centra diskusie. 

Všetci traja spolupredsedovia poďakovali každému za účasť a príspevky 
a ukončili druhé plenárne zasadnutie konferencie. 

V piatok 22. októbra 2021 sa prvýkrát zišlo deväť pracovných skupín 
plenárneho zasadnutia, pričom každá z nich mala približne 50 členov 
a zaoberala sa všetkými témami platformy a európskych panelových diskusií 
občanov. Zástupcovia (jeden za každú inštitúciu) Európskeho parlamentu, 
Európskej komisie, Rady EÚ a národných parlamentov predsedajú dvom 
pracovným skupinám a predseda Európskeho fóra mládeže predsedá jednej 
pracovnej skupine. Pracovné skupiny na svojej prvej schôdzi začali 
diskutovať o prvých dojmoch z rôznych národných a európskych panelových 
diskusií občanov, ako aj o príspevkoch na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme k svojim príslušným témam. 

E. Výkonná rada 

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy sa v období od júla 
do októbra 2021 stretla dvakrát, a to 19. júla a 20. septembra. Z každého 
zasadnutia je na mnohojazyčnej digitálnej platforme v časti venovanej 
výkonnej rade dostupná podrobná správa vo všetkých jazykoch. 

 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=sk
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Výkonná rada na svojom zasadnutí 19. júla schválila zmenu článku 16 
rokovacieho poriadku konferencie týkajúcu sa zvýšenia počtu zástupcov 
miestnych a regionálnych samospráv a sociálnych partnerov na plenárnom 
zasadnutí konferencie. Výkonná rada bola tiež informovaná 
o aktualizovaných praktických postupoch pri organizovaní európskych 
panelových diskusií občanov, najmä čo sa týka poradia a miesta konania 
panelových diskusií, o metodike koncipovania tém, súčasnom stave príprav 
vytvorenia pracovných skupín plenárneho zasadnutia konferencie 
a o spoločnom komunikačnom pláne o Konferencii o budúcnosti Európy. 

Výkonná rada na svojom zasadnutí 20. septembra bola informovaná 
o európskych panelových diskusiách občanov, a najmä o pozitívnych 
skúsenostiach z prvého zasadnutia 1. panelu, a uskutočnila výmenu 
názorov. Bola tiež informovaná o mnohojazyčnej digitálnej platforme vrátane 
priebežných správ a moderovania platformy a uskutočnila výmenu názorov. 
Ďalej schválila návrh programu plenárneho zasadnutia konferencie 22. – 
23. októbra vrátane skupín tém na predpoludňajšie a popoludňajšie 
zasadnutie a vymenila si názory na ustanovujúce plenárne zasadnutie 
konferencie. Na záver bola výkonná rada informovaná o stave príprav 
v súvislosti s pracovnými skupinami plenárneho zasadnutia konferencie, 
pričom sa prediskutovali aj nevyriešené otázky. 

F. Iné činnosti 

Za komunikáciu o Konferencii o budúcnosti Európy sú spoločne zodpovedné 
inštitúcie EÚ (Európsky parlament, Rada a Európska komisia) a členské 
štáty. Propagácia konferencie v prvom rade znamená propagáciu 
mnohojazyčnej digitálnej platformy ako centrálneho uzla konferencie. 
Inštitúcie EÚ pokračovali v spoločnom úsilí, aby v širokej miere komunikovali 
o Konferencii o budúcnosti Európy a jej jednotlivých pilieroch a podujatiach. 
Robia tak prostredníctvom cielených kampaní v sociálnych médiách vrátane 
platenej reklamy, organizovania informačných podujatí a účasti na nich (už 
sa uskutočnilo niekoľko stoviek a bude nasledovať mnoho ďalších), ako aj 
podporou kvalitného spravodajstva v tradičných médiách. 

Od septembra 2021 sa realizujú rozsiahle komunikačné činnosti s cieľom 
propagovať európske panelové diskusie občanov a informovať o nich. 
Zahŕňajú: 

 tlačové informácie a mediálne balíčky (tlačové správy, mediálne 
poradenstvo, podkladové dokumenty, internetové vysielanie atď.), 

 pozvanie novinárov na prvé zasadnutia, ktoré sa konali v Štrasburgu 
(celkovo viac ako 100 prítomných), 

 štyri technické brífingy pre médiá (tri v Štrasburgu a jeden v Bruseli), 
 príležitosť pre občanov, ktorí sa zúčastňujú na panelových diskusiách, 

aby sa stali „ambasádormi“ konferencie a aktívne sa zapájali do 
tradičných a sociálnych médií, 

https://futureu.europa.eu/?locale=sk
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 séria videí s príspevkami občanov na komunikačné účely. 

 

Vďaka tomu sa už teraz zabezpečila široká publicita konferencie v celej EÚ, 
ako aj v sociálnych médiách. Mnohí účastníci panelovej diskusie sa podelili 
o svoje osobné príbehy a nápady ohľadom budúcnosti Európy. 

      

Európsky výbor regiónov nepretržite uskutočňuje komunikačné a informačné 
aktivity vrátane organizovania viac než 120 miestnych, ako aj cezhraničných 
a nadnárodných panelových diskusií občanov a niekoľkých podujatí na 
vysokej úrovni. K demokratickej diskusii konferencie prispel takisto 
tohtoročný ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý je vlajkovým 
podujatím EÚ určeným regionálnym a miestnym zainteresovaným stranám, 
a na ktorom sa zišlo 17 600 účastníkov. 

Aj Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal kroky na zabezpečenie 
toho, aby sa jeho členovia a tí, ktorých zastupujú, mohli riadne zúčastňovať 
na prvej priamej celoeurópskej diskusii občanov o budúcich výzvach 

https://cor.europa.eu/sk/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/sk/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Podujatia
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/sk
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a prioritách EÚ. Skupiny alebo sekcie EHSV propagovali viaceré miestne 
podujatia vrátane národných konzultácií a centrálne organizovaných 
podujatí, ako aj informačné a vzdelávacie stretnutia pre zainteresované 
strany vrátane sociálnych partnerov a organizovanej občianskej spoločnosti 
s cieľom podporiť ich príspevky a vysvetliť im, ako to môžu urobiť. 

Dohovor primátorov a starostov-Európa tiež vyzval všetkých signatárov, aby 
sa aktívne zapojili a mobilizovali svojich občanov. Niekoľko podujatí 
prebiehajúcej kampane o novom cieli spravodlivejšej a klimaticky neutrálnej 
Európy bolo spojených s Konferenciou o budúcnosti Európy. Konvent 
občianskej spoločnosti o budúcnosti Európy a ďalšie organizácie a platformy 
občianskej spoločnosti na európskej, národnej a regionálnej úrovni 
podporujú spoločné úsilie a cieľ. 

 

  

https://www.eesc.europa.eu/sk/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/sk/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Podľa spoločného vyhlásenia o Konferencii o budúcnosti Európy je 
konferencia spoločným podujatím Európskeho parlamentu, Rady 
a Európskej komisie v rovnocennom partnerstve s členskými štátmi 
Európskej únie. Členské štáty prispievajú ku konferencii dodatočnými 
podujatiami podľa svojich národných špecifík. 

V členských štátoch prebiehajú činnosti zahŕňajúce rôzne podujatia 
a iniciatívy na národnej, regionálnej, miestnej a v niektorých prípadoch 
nadnárodnej úrovni, ktoré majú dosah na tisíce účastníkov.  Hlavným cieľom 
organizovania týchto podujatí a iniciatív je vypočuť občanov a v čo najväčšej 
miere ich zapojiť do diskusií o Európskej únii. Prioritou týchto podujatí 
a iniciatív je aj inkluzívnosť a oslovenie občanov, pričom sa vyvíja úsilie 
o začlenenie tých, ktorí zvyčajne nie sú aktívni, ani sa nezapájajú do 
záležitostí EÚ. 

V snahe osloviť čo najviac občanov sa začali rôzne kampane a iniciatívy na 
zvýšenie informovanosti o konferencii a jej digitálnej platforme v členských 
štátoch a na podporu účasti občanov. Viacero členských štátov zriadilo aj 
osobitné webové stránky venované konferencii, aby tak na národnej úrovni 
poskytli informačné centrum. 

Uskutočnili sa alebo sa organizujú rôzne druhy podujatí s kombináciou 
centralizovaných a decentralizovaných prístupov vrátane rôznych foriem 
podpory iniciatív zdola nahor. 

Rôzne inštitúcie a zainteresované strany vrátane národných orgánov, 
regionálnych a miestnych samospráv, organizácií občianskej spoločnosti, 
sociálnych partnerov, združení a občanov už zorganizovali alebo 
v súčasnosti organizujú činnosti a podujatia v členských štátoch. 
V niektorých prípadoch sa do organizovania podujatí súvisiacich 
s konferenciou aktívne zapájajú aj mimovládne organizácie, kultúrne 
inštitúcie, expertné skupiny, univerzity a výskumné ústavy. Zastúpenia 
Komisie v členských štátoch a styčné kancelárie Európskeho parlamentu sú 
úzko zapojené do organizovania mnohých aktivít a podujatí súvisiacich 
s konferenciou. 

V rámci konferencie sa usporadúvajú napríklad online konzultácie, debaty, 
série diskusií, workshopy, semináre, prieskumy a diskusné skupiny. 

Mnohé z týchto aktivít a podujatí kladú osobitný dôraz na zapojenie mladej 
generácie, napríklad prostredníctvom aktivít organizovaných so študentmi 

III. ČINNOSTI NA NÁRODNEJ, 
REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ 
ÚROVNI 
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alebo žiakmi a prostredníctvom úzkej spolupráce so školami, vzdelávacími 
inštitúciami a univerzitami. 

Podujatia sa registrujú na digitálnej platforme a organizátorom sa odporúča, 
aby na ňu nahrali správy z podujatia. Cieľom je, aby ich výsledky – ako 
všetky vstupy zaznamenané na platforme – mohli prostredníctvom správ 
platformy prispieť k procesu konferencie. 

Okrem toho niekoľko členských štátov organizuje národné panelové diskusie 
občanov, v rámci ktorých občania zastupujúci širokú verejnosť diskutujú 
o svojich prioritách z hľadiska budúcnosti Európy. Ako sa stanovuje 
v spoločnom vyhlásení, na plenárnom zasadnutí konferencie sa bude 
rokovať o odporúčaniach z národných a európskych panelových diskusií 
občanov zoskupených podľa tém bez vopred určeného výsledku a bez 
obmedzenia na vopred určené oblasti politiky. 

Usmernenia, v ktorých sa stanovuje súbor zásad pre dobrú diskusiu2, boli 
vydané 26. mája 2021 a ich účelom je pomôcť členským štátom, ktoré chcú 
usporiadať národné panelové diskusie občanov. 

  

                                                
2. Dostupné na mnohojazyčnej platforme: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=sk. 

 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=sk
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=sk
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Európske panelové diskusie občanov sa zídu na svojom treťom zasadnutí 
a predložia svoje odporúčania. Na mnohojazyčnej platforme sa ďalej 
uverejňujú príspevky a diskusie, pričom záverečná správa bude 
vypracovaná začiatkom roka 2022. Nasledujúce plenárne zasadnutie 
konferencie je naplánované na 21. – 22. januára 2022 a začne sa na ňom 
diskutovať a rokovať o odporúčaniach národných a európskych panelových 
diskusií občanov. 

Viac informácií o konferencii je k dispozícii na stránke: 
https://futureu.europa.eu. 

IV. ĎALŠIE KROKY 

https://futureu.europa.eu/
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