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1. Hlavní zásady organizace panelové diskuse 
 

Celkový průběh panelové diskuse byl koncipován tak, aby byl v souladu s pokyny pro vnitrostátní 

panelové diskuse občanů v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Konkrétně: 

• Účel: 

Všichni, kteří byli pozváni k účasti na panelové diskusi, vyplnili dotazník, v němž byly uvedeny 

cíle a záměry projektu s konkrétními odkazy na Konferenci o budoucnosti Evropy, 

projednávaná témata a metody zapojení. 

• Transparentnost: 

Veškeré materiály pro prezentaci iniciativy byly účastníkům zpřístupněny různými prostředky, 

vždy s odkazem na oficiální internetové stránky konference, přičemž tyto materiály byly všem 

účastníkům zaslány e-mailem. 

• Inkluzivnost: 

Pozvánka k účasti byla oznámena různými způsoby, například: e-mailová pozvánka členům 

komunity SWG, jakož i šíření odkazů pro vyplnění přihlášky prostřednictvím Twitteru 

a LinkedInu. Výsledkem bylo celkem více než 400 přístupů k formuláři přihlášky 

a 245 přihlášek. (Náhodný) výběr účastníků byl proveden tak, aby byla zajištěna přítomnost 

osob různého pohlaví, věku, sociálního prostředí, místa bydliště a postavení v zaměstnání. 

• Reprezentativnost: 

Ačkoli velikost vzorku není ze statistického hlediska reprezentativní, mechanismus pro 

sestavení vzorku byl koncipován tak, aby se dosáhlo maximální heterogenity účastníků 

s cílem reprodukovat mikrokosmos cílového publika. 

• Informace: 

Všichni účastníci měli k dispozici rozsáhlý soubor informací jak o konferenci, tak o tématech 

projednávaných během panelové diskuse. V úvodní části byly zopakovány cíle a způsoby 

realizace projektu v souladu se zásadami neutrality a úplnosti. Všichni účastníci měli možnost 

požádat o další informace a podrobnosti o akci prostřednictvím přímých telefonních čísel 

projektových manažerů SWG. 

• Poradní skupiny: 

Hlavním cílem celého procesu bylo vypracovat konkrétní doporučení určená Evropské unii, 

na nichž se účastníci obecně shodli. Pracovní přístup a způsob vedení skupin vyústily 

v proces zaměřený na shromažďování podnětů účastníků, jejich zpracování a syntézu, jakož 

i na jejich ověřování a validaci samotnými skupinami prostřednictvím následného pracovního 

zasedání. 

• Časový plán: 

Během pracovních zasedání se vytvořila uvolněná atmosféra, která účastníkům poskytla 

dostatek času na to, aby se seznámili s otázkami, o jejichž zpracování byli požádáni, a aby 

vyjádřili své názory a naslouchali názorům ostatních. Ze stejného důvodu bylo rozhodnuto 

rozdělit obě hlavní skupiny do dvou podskupin. Práce byla rovněž rozložena do dvou dnů, 

aby bylo možné náležitě vstřebat nové myšlenky. 
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• Následná činnost:  

Poslední den práce se všichni účastníci panelových diskusí zapojili do procesu ověřování 

a validace prvního návrhu doporučení vypracovaného během první fáze. Poté, co byla 

zpráva o výsledcích předložena odboru pro evropské politiky předsednictví Rady ministrů, 

a po získání příslušného povolení byla konečná verze doporučení předána všem účastníkům 

panelové diskuse. Ve všech případech byli účastníci vyzváni, aby i nadále sledovali činnosti 

konference prostřednictvím internetových stránek a zveřejňovaných aktualizací. 

• Integrita: 

Celý pracovní proces vykonávala SWG zcela nezávisle podle zadaného úkolu. Odbor pro 

evropské politiky předsednictví Rady ministrů byl průběžně informován o jednotlivých krocích 

iniciativy a o dosažených výsledcích. 

• Soukromí: 

Bylo plně zaručeno soukromí účastníků. Všichni kandidáti museli před účastí na panelové 

diskusi podepsat informovaný souhlas požadovaný zákonem. 

• Hodnocení: 

Na konci procesu byl všem účastníkům zaslán dotazník za účelem vyhodnocení jejich 

zkušeností, jehož výsledky jsou shrnuty v této zprávě. 

 

2. Postupy výběru a zapojení účastníků 
 

Výběr 

Cílem komunikační fáze před zahájením akce byl nábor nejméně 50 italských občanů se zájmem 

zúčastnit se této iniciativy. 

Za tímto účelem byl vytvořen krátký formulář vlastní přihlášky: dotazník, který bylo třeba vyplnit 

online na chráněné platformě SWG, kde se všichni zájemci o účast v iniciativě mohli přihlásit 

prostřednictvím vyplnění minimálních údajů nezbytných pro jejich umístění do klastrů, z nichž byly 

účastníci náhodně vybíráni. Nezbytnými podmínkami pro účast byla dostupnost internetového 

připojení, zařízení vybaveného mikrofonem a videokamerou, jakož i podepsání charty konference. 

Formulář přihlášky byl šířen prostřednictvím sociálních sítí z účtů SWG. Za tímto účelem bylo 

zveřejněno šest příspěvků na Twitteru a jeden na LinkedInu s těmito výsledky: 

 
Sociální síť 

Data Počet zhlédnutí 
Přístup k odkazu 

na přihlášku 

Twitter 6 příspěvků 
mezi 8. a 10. březnem 

889 31 

 

LinkedIn 

1 příspěvek 

8. března 
410 25 
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V souladu se strategií, jejímž cílem je zaručit co největší zastoupení italského obyvatelstva, nejen 

pokud jde o sociálně-anagrafické charakteristiky, ale také o myšlenky, kulturní zaměření a hodnoty, 

byli zároveň členové komunity SWG vyzváni, aby se přihlásili. 

Přihlášky se registrovaly od 8. března od 8:00 hod. do 10. března 2022 do 16:00 hod., přičemž 

celkem bylo zaznamenáno 420 přístupů k formuláři přihlášky a 225 vyplněných přihlášek. 

Způsobilých k účasti bylo celkově 140 osob, z nichž bylo vybráno 70 na základě kritéria, jehož cílem 

je zajistit vyvážené zastoupení účastníků z hlediska pohlaví, zeměpisného rozložení, věku 

a vzdělání. 

V rámci výběrového řízení byla věnována zvláštní pozornost tomu, aby se při výběru účastníků 

postupovalo v souladu se zásadou spravedlivé pravděpodobnosti, přičemž postupy byly založeny 

na kritériu podmíněné náhodnosti. 

Ústředním prvkem projektu pro zajištění spravedlnosti v procesu přístupu byla náhodnost losování. 

V duchu iniciativy se však zdálo důležité zavést strategii, která by nejen zahrnovala co největší počet 

účastníků, ale také by zajistila maximální heterogenitu vybraných účastníků s cílem co nejvíce 

podpořit inkluzivnost. 

 

Celkově lze říci, že rozdělení osob způsobilých k účasti bylo následující:  

 

Po vylosování 70 uchazečů proběhly v dopoledních hodinách akce telefonické hovory s těmi, kteří 

byli určeni, aby potvrdili svou účast. Toto potvrzování účasti provedlo registrované kontaktní 

středisko CATI při SWG. Celkově bylo na konci této fáze zaregistrováno 59 účastníků, kteří potvrdili 

svou účast. 55 z nich se aktivně zapojilo do panelové diskuse. 
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Sociální a věkové složení panelové diskuse bylo následující: 

 

 

Stručné shrnutí výsledků náborového procesu: 
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Komunikační materiály 

Aby byla již od prvního zapojení zajištěna vysoká míra motivace a účasti, byly všem účastníkům 

zpřístupněny tyto materiály: 

• prezentační přehledy Konference o budoucnosti Evropy a vnitrostátních 
panelových diskusí, 

• charta Konference o budoucnosti Evropy, 
• témata k projednání během příslušných panelových diskusí, 
• technické a organizační informace nezbytné k účasti. 

 

3. Organizace panelové diskuse 
 

Aby se maximalizovala účast osob s pracovními závazky, byla panelová diskuse rozdělena na dva 

po sobě jdoucí půldny včetně státního svátku podle tohoto harmonogramu: 

• pátek 11. března od 16:00 do 20:00 hod. 

• sobota 12. března od 10:00 do 12:00 hod. 

Toto rozhodnutí mělo na jedné straně usnadnit účast pracujících občanů na této iniciativě, na straně 

druhé strukturováním účasti zajistit větší míru pozornosti a zapojení a hlubší zamyšlení nad 

předloženými otázkami a návrhy. 

Účastníci panelové diskuse se obou pracovních zasedání účastnili prostřednictvím platformy 

GoToMeeting. Byli rozděleni do čtyř skupin (dvě pro každou tematickou oblast) pod vedením 

moderátora SWG a za přítomnosti zapisovatele, který pořizoval zápisy z vystoupení. Moderátoři 

vedli skupiny dvěma různými směry diskuse (jeden pro každou tematickou oblast) s cílem co nejvíce 

zapojit všechny účastníky a dosáhnout přístupu založeného na maximálním začlenění a neutralitě. 

 

 

4. Pracovní program 
 

První zasedání (pátek 11. března 2022) 

• 15:00 – spuštění připojení, příležitost pro účastníky připojit se k platformě a zkontrolovat 
fungování svých audio- a videosystémů 

• 16:00 – úvod moderátora: vysvětlení iniciativy a struktury práce 
• 16:15 – rozdělení účastníků do skupin na základě preferencí uvedených při přihlašování 
• 16:20 – začátek diskuse ve skupinách 
• 20:00 – konec zasedání 
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Druhé zasedání (sobota 12. března 2022) 

• 10:00 – práce pokračuje čtením výsledků z prvního dne 
• 10:15 – pokračování diskuse, názory a připomínky účastníků 
• 12:00 – konec práce 
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5. Shromážděná doporučení 
 

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní 

místa 

1. Překonání výrobního modelu 20. století 
 

Účastníci panelové diskuse se domnívají, že nejnovější světové události (pandemie COVID-19 

a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou) důrazně ukázaly meze stávajícího evropského výrobního 

modelu a poukázaly na potřebu revidovat přístup, který mnozí označují jako „z 20. století“. 

Důkazy o závislosti Evropy na energii a potravinách pořizovaných ze zemí mimo Evropskou unii, 

jakož i zjištění (během pandemie), že nejsme sami schopni produkovat množství zdravotnických 

prostředků a očkovacích látek potřebných k boji proti šíření viru, vedly k vnímání zásadního 

nedostatku našeho ekonomického systému spojeného s nedostatečnou soběstačností. 

Zároveň panuje jasný názor, že silnější ekonomika schopná vytvářet pracovní místa v kontextu 

sociální spravedlnosti musí mít silné technologické přednosti. Za tímto účelem je nezbytné 

podporovat vzdělávací systém, který se stále více zaměřuje na obory v oblastech přírodních věd, 

technologií, inženýrství a matematiky. 

Třemi základními směry rozvoje evropské ekonomiky budoucnosti se zdají být technologické 

inovace, udržitelná energie, ale také cestovní ruch a kultura. Zároveň by mělo existovat 

specifické zaměření na zachování základní produkce, aby se zabránilo riziku nadměrné závislosti 

na zemích mimo EU, pokud jde o dodávky základních produktů a surovin. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Účinný boj proti změně klimatu a účinné využívání alternativních zdrojů 

energie. 

2. Investice do ekonomiky založené na cestovním ruchu a kultuře, včetně 

mnoha malých destinací v Evropě. 

3. Zaměření na technologie a inovace jakožto hybné síly růstu. 

4. Snížení závislosti na surovinách, zdrojích energie a zemědělství z jiných 

zemí. 

5. Motivování mladých lidí ke studiu přírodovědných předmětů. 
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2. Produktivní a inkluzivní regulace výroby 
 

Překonání hospodářské organizace 20. století rovněž vyžaduje přezkum pravidel a postupů pro 

regulaci podnikatelské činnosti. V tomto směru byla formulována čtyři doporučení, která sdílejí 

společnou logiku: na jedné straně zjednodušení pravidel, na druhé straně zachování vysoké úrovně 

ostražitosti vůči protiprávnímu jednání (zejména pokud jde o padělky a nekalou hospodářskou 

soutěž). 

Velká pozornost je věnována především tomu, aby hospodářská pravidla byla produktivní a co 

nejvíce omezovala povinnou standardizaci výrobních postupů (která ohrožuje specifické místní 

produkty s hlubokými kulturními kořeny), ale také ničení zemědělských aktiv z důvodu potřeby 

zachovat předem stanovené objemy produkce. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

 
1. Omezení byrokracie (povolení, certifikace). 

2. Omezení standardizace produktů a uznání místních a regionálních 

kulturních a výrobních zvláštností (respektování výrobních tradic). 

3. Překonání logiky „pevných kvót“ v zemědělské produkci, která vede 

k ničení nadbytečné produkce. 

4. Boj proti padělkům a nekalé hospodářské soutěži. 

 

3. Měření růstu štěstím lidí, nikoli množstvím produktů 
 

Překonání výrobního modelu 20. století neznamená pouze změnu výrobních metod, ale také vstup 

do nové kultury, v níž se ukazatele růstu nezaměřují pouze na množství vyrobeného zboží, ale na 

schopnost zajistit, aby občané dosáhli cíle, jímž je štěstí. V nové ekonomice nemůže být při 

posuzování dopadu a investic hlavním tématem zboží, nýbrž lidé. Z toho vyplývá potřeba přejít od 

systému ukazatelů založených na množství vyrobeného zboží (HDP) k systému schopnému měřit 

„vytvořenou“ kvalitu života lidí („hrubé národní štěstí“). 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Rozvoj ekonomiky zaměřené více na vytváření štěstí („hrubé národní 

štěstí“) než na zboží (hrubý domácí produkt). 
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4. Větší integrace mezi státy 
 

Všem, i těm, kdo jsou méně spokojeni se stávajícím uspořádáním a s výsledky, jichž Evropská unie 

dosud dosáhla, je jasné, že měnová unie nestačí a že Evropa musí být schopna postupovat 

s rostoucí silou jako soudržná politická jednotka, která bude schopna vyjednávat navenek jedním 

hlasem a jednat na vnitřní úrovni s větší solidaritou. Větší jednota je klíčovým aspektem zvyšování 

politické, obchodní a produktivní síly Evropské unie: homogenita základních právních předpisů, 

jakož i integrovaný a soudržný systém zdanění podniků a občanů, v němž jsou sladěny mzdy 

a služby pro občany. Pouze takto dosáhneme Evropy, která je schopna snižovat sociální rozdíly 

a podporovat kvalitu života. 

To znamená nevzdávat se úspěchů posledních let a zachovat koncepci sociálního systému, kterou 

účastníci panelu označili za nejpokročilejší na světě a nejdokonalejší z hlediska zajištění rovných 

příležitostí a sociální spravedlnosti pro občany. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Neslevovat ze sociálních práv (veřejné zdraví, veřejné vzdělávání, politiky 

zaměstnanosti). 

2. Konsolidovat výsledky, jichž bylo dosaženo v oblasti jednotné měny 

a propojení platebních systémů a telekomunikací. 

 

Výsledky, jichž bylo v minulosti dosaženo, se dnes však již nejeví jako dostatečné a Evropa 

budoucnosti musí učinit jasný krok vpřed, pokud jde o integraci mezi členskými státy, a to na základě 

vnitřní vize, která již nebude vycházet z hospodářské soutěže, ale ze spolupráce, a která každému 

evropskému občanovi ve všech členských státech Unie zajistí stejné záruky a příležitosti. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Překonání egoistických zájmů jednotlivých států a tendence hledat 

individuální výhody na úkor jiných. 

2. Vytvoření systému, který ve všech zemích stanoví stejné právní předpisy, 

daňové systémy, práva a povinnosti. 

3. Koordinace daňových režimů mezi jednotlivými státy, zejména pokud jde 

o obchodní společnosti (bez zón s nízkým nebo nulovým zdaněním). 

4. Soudržné ceny produktů a záruka stejné kupní síly v různých státech. 

5. Snižování mzdových rozdílů mezi jednotlivými státy a mezi zeměpisnými 

regiony v rámci těchto států. 

6. Učinit z veřejného dluhu různých členských států společnou odpovědnost. 
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5. Politiky v oblasti začleňování 
 

Evropa jako společenství, které je spravedlivé a schopné nabídnout svým občanům šťastný život, je 

Evropa podporující začlenění, která vždy věnuje velkou pozornost boji proti nerovnostem. 

Doporučení vytyčují směr pro dosažení již dlouho sledovaných cílů (jako je genderová rovnost) 

a vymezují nové požadavky spojené s kulturní transformací současné společnosti (digitální 

nerovnosti a právo na život ve zdravém životním prostředí). 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Dosažení plné genderové rovnosti, mimo jiné rozšířením otcovské 

rodičovské dovolené a zařízení péče o děti. 

2. Řešení digitální nerovnosti. 

3. Zajištění toho, aby všichni evropští občané mohli žít ve zdravém 

a udržitelném životním prostředí. 

4. Zajištění příležitostí k sociální mobilitě, a tím možnosti plné seberealizace 

a sebeurčení. 

5. Podpora generační změny na všech úrovních. 

6. Řízení přijímání uprchlíků a migrantů vyváženým způsobem mezi různými 

státy. 

 

Opět se ukazuje, že zásadní úlohu hrají školy a vzdělávací politiky, a to nejen proto, že mladým 

lidem poskytují dovednosti, které potřebují pro vstup na trh práce, ale také pro rozvíjení evropské 

kultury. Po vytvoření Evropy institucí je nezbytné vytvořit Evropu národů. Z tohoto hlediska je nutno 

zdůraznit klíčovou úlohu společného jazyka pro umožnění dialogu mezi občany různých zemí 

a rovného přístupu ke službám. Sen o esperantu se rozplynul, odchod Spojeného království 

z Evropské unie vyvolal pochybnosti o tom, zda přijmout angličtinu za společný jazyk, který je klíčový 

v mezinárodních vztazích i v rámci vědeckého a hospodářského systému. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Podpora přijetí společného jazyka. 

2. Investice do škol a výuka historie Evropy spíše než dějin jednotlivých 

národů, jakož i politické ekonomie a občanské výchovy. 

3. Přístup ke kultuře, vzdělávání a výměnám mezi studenty a občany různých 

členských států. 
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Politiky začleňování mají zásadní význam pro zaručení příležitostí pro občany. Z tohoto hlediska 

účastníci panelové diskuse zdůraznili, že Itálie často nebyla schopna využít evropské finanční 

prostředky, které byly pro tyto účely k dispozici. Začlenění a přístupnost znamenají, že evropské 

orgány jsou blíže svým občanům a ti mají více informací a povědomí o svých právech. Z tohoto 

hlediska se ukázalo, jak je důležitý přímý vztah mezi orgány Unie a občany, aniž by byl jeho význam 

nutně zprostředkováván členskými státy. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Podpora využívání evropských fondů ke snižování nerovností. 

2. Přístupnost evropských orgánů a jejich blízkost k občanům. 

3. Podpora přímého přístupu občanů a jasné informování o jejich právech 

a příležitostech. 

 

6. Zaměstnanost 
 

Otázka zaměstnanosti se soustavně objevovala jako průřezový prvek a přímý účinek schopnosti 

Evropské unie plnit svá doporučení. Z diskuse mezi účastníky vyplynulo, že otázka zaměstnanosti 

je pro život lidí klíčová, ale že ji nelze řešit bez posílení otázek hospodářské a sociální spravedlnosti. 

Panují velká očekávání, že Evropská unie se bude dále soustředit na aktivní politiky zaměstnanosti, 

které budou stále koordinovanější. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Podpora výměny mezi pracovníky v Evropě prostřednictvím evropského 

úřadu práce. 

2. Integrovaná politika zaměstnanosti na úrovni EU. 

3. Poskytování pobídek podnikům, které nabízejí zaměstnání. 
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 Evropa ve světě 

 

Nedávné mezinárodní události, a zejména válka mezi Ruskem a Ukrajinou, měly velký dopad na 

vnímání úlohy, kterou by Evropa měla hrát v mezinárodním měřítku. 

Shromážděná doporučení se v zásadě zaměřovala na osu, jejímž cílem je posílit Unii (jak z hlediska 

identity, tak i jako hospodářské síly) a učinit z ní referenční a stimulační model ve vztazích s jinými 

zeměmi. 

 

 

 

 

 

1. Posílení evropské identity 

 

Aby byla Evropská unie uznávána mimo své hranice, musí být především vnitřně soudržná, a to 

nejen z ekonomického a finančního hlediska, ale také z hlediska identity a hodnot. Identita, která 

není vytvořena standardizací, ale posílením místních specifik v rámci sdílených základních hodnot. 

V tomto ohledu se rovněž zvažuje možné rozšíření Unie, které by podle některých účastníků 

panelové diskuse nemělo probíhat bez rozvahy, ale mělo by se zaměřit spíše na vzájemné uznávání 

kultury a hodnot než na hospodářské standardy. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Posilování evropských hodnot, kulturních rysů a regionálních specifik. 

2. Vytvoření institutu pro evropskou kulturu na podporu kultury respektu 

a vzájemného obohacování mezi občany různých států. 

3. Nové vymezení zásad sounáležitosti pro nové kandidátské země 

s posílením faktorů, jako je kulturní identita a hodnoty. 

 

  

Posílení evropské 

identity 

Posílení hospodářství  

a institucí 
Spolupráce 

a partnerství 

Politické a kulturní 

referenční místo 



 

 14 

2. Posílení hospodářství a institucí 

 

Evropa budoucnosti se vyzývá, aby hrála vedoucí úlohu na mezinárodní úrovni, a tuto úlohu může 

převzít pouze tehdy, bude-li Unie silná a nezávislá na jiných zemích. Je všeobecně známo, že země 

Unie jsou chudé na suroviny, ale klíčové se zdá být to, že by Unie měla být schopna zaručit větší 

nezávislost, pokud jde o dodávky energie, zemědělství a technologické produkty, 

což vyžaduje přesné investice do oblastí, ve kterých jsme pozadu, např. technologie (v nichž podle 

všeho Evropská unie v současné době nevyniká), ale také v potravinářském a energetickém odvětví. 

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou rovněž vrátila do centra pozornosti diskusí význam integrované 

evropské obranné politiky se specifickou identitou a větší autonomií ve vztahu k NATO, přičemž 

členství v NATO se tímto nezpochybňuje. 

V neposlední řadě s sebou nese promyšlená rozhodnutí do budoucna s výraznými investicemi do 

vědy a výzkumu s cílem zvýšit dovednosti mladých Evropanů. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Posílení domácí výrobní kapacity: potravinový řetězec (zejména pšenice) 

a technologie (mikročipy). 

2. Zkvalitnění typických regionálních a evropských produktů. 

3. Posílení evropských průmyslových klastrů (např. ocelářství). 

4. Posílení místní výroby energie z ekologického hlediska (plyn, solární 

energie, větrná energie). 

5. Rozvoj leteckých a kosmických technologií. 

6. Vytvoření evropských vědeckých laboratoří (evropská virová banka). 

7. Vytvoření společné evropské armády, která by působila v rámci NATO, ale 

také pomáhala nad rámec této organizace. 

8. Investice do vzdělávání učitelů (evropské výměny učitelů, Erasmus pro 

učitele). 

9. Zvýšení mobility evropských výzkumných pracovníků rozvojem nových 

vědeckých institucí Společenství. 

10. Podpora vzniku inovativních začínajících podniků. 
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3. Spolupráce a partnerství 

 

Evropa budoucnosti není vnímána jako pevnost bránící své bohatství, ale jako protagonista na 

mezinárodní scéně, který je schopen vést dialog se všemi zeměmi světa. Dialog, který vychází 

z pozice obchodní mocnosti a jehož cílem by mělo být dosažení vedoucího postavení v ekonomické 

oblasti, jež lze upevnit budováním partnerství a projektů velkého mezinárodního rozsahu. 

To vše s ohledem na spolupráci a pozornost věnovanou méně bezpečným oblastem světa s projekty 

ad hoc na podporu nejchudších zemí, jakož i s kulturní a hospodářskou výměnou se zeměmi 

Východu. 

Zvláštní pozornost je rovněž věnována otázce migrace, a to při větší koordinaci mezi jednotlivými 

státy a za použití společných postupů pro vyřizování žádostí a řízení osob. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Podpora vývozu. 

2. Podpora nadnárodních evropských turistických tras. 

3. Vytvoření obchodního systému jednání na evropské úrovni (nikoli na 

úrovni jednotlivých států nebo společností, ale na úrovni Unie) s cílem 

získat větší vyjednávací sílu, ale také s omezeními souvisejícími 

s dodržováním lidských práv. 

4. Realizace významných mezinárodních projektů, jako je Mezinárodní 

vesmírná stanice. 

5. Financování projektů v Africe zaměřených na výstavbu škol a nemocnic, 

aniž by byl uplatňován koloniální přístup a namísto toho se pozornost 

zaměřila na dodržování evropských práv a hodnot. 

6. Investice do odborné přípravy na místě (zejména pro ženy) v nejchudších 

zemích. 

7. Podpora výměn technických pracovníků a školitelů. 

8. Budování systému společných pravidel pro přístup migrantů, s rozdílnými 

migračními procesy u humanitární migrace a u ekonomické migrace a se 

spravedlivým rozdělením mezi jednotlivé státy se společnými pravidly 

(sčítání, kontrola nad chováním a zaměstnanost). 
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4. Politické a kulturní referenční místo 

 

Ve výše uvedeném scénáři se Evropa vyzývá, aby v oblasti práv a etiky představovala 

v celosvětovém měřítku jasný politický a kulturní referenční bod, který by sloužil jako příklad při 

rozhodování zaměřeném na zajištění zdravého životního prostředí, dodržování lidských práv 

a dialog mezi Východem a Západem. 

 

DOPORUČENÍ V KOSTCE 

1. Jít příkladem jako zelený kontinent, dosáhnout nulových emisí dříve než 

ostatní a zvýšit výrobu čisté energie (větrné a solární). 

2. Vyvážet technologie pro výrobu zboží s nulovým dopadem. 

3. Působit jako styčný bod (veřejné místo, agora) mezi Východem a Západem, 

podporovat kulturní výměny a společné kulturní iniciativy (např. Světové 

dny umění, které se konají na základě principu rotace v různých evropských 

hlavních městech a zahrnují umělecký program s účastí západních 

a východních umělců). 

4. Vytvoření evropského etického modelu pro řízení migračních procesů, 

který by měl být sdílen na mezinárodní úrovni. 

 

 

6. Závěrečné hodnocení provedené účastníky 
 

Na závěr těchto dvou pracovních dnů byli všichni účastníci vyzváni, aby vyplnili krátký dotazník 

a vyhodnotili své zkušenosti. Hodnotící dotazník byl rozeslán dva dny po skončení panelové diskuse, 

aby všichni účastníci měli dostatek času ke vstřebání zkušeností a poskytnutí vyvážené zpětné vazby. 

Ze shromážděných výsledků vyplývá obzvláště vysoká míra spokojenosti, a to jak pokud jde o zájem, 

tak pokud jde o snadnost účasti, pocit skutečného naslouchání a začlenění. 
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SPOKOJENOST S ÚČASTÍ V PANELOVÉ DISKUSI 

 

 

 

Ačkoli účastníci vycházeli z různých zkušeností, dovedností a motivací, měli pocit výrazné účasti: 

98 % respondentů hodnotícího dotazníku mělo pocit, že se aktivně účastnilo diskuse a pozitivně k ní 

přispělo. 

Obecně byla tato zkušenost vnímána jako velmi užitečná a byla především vnímána jako příležitost 

pro aktivní účast a vytvořila pocit větší blízkosti s orgány Společenství. To vedlo téměř všechny 

respondenty k žádosti o to, aby se tento druh iniciativy za nějaký čas opakoval. 

 

POSOUZENÍ RELEVANCE „ITALSKÉ PANELOVÉ DISKUSE PRO KONFERENCI 

O BUDOUCNOSTI EVROPY“
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Všichni účastníci uvedli, že pokud by taková iniciativa měla být znovu uspořádána, nejen že se jí 

ochotně zúčastní, ale účast na ní doporučí také svým přátelům. 

 


