
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitrostátní panelová diskuse občanů 
o budoucnosti Evropy – závěrečná 
zpráva 

 
Únor 2022 

 



 
 

2 
 

Obsah 
 

Shrnutí ........................................................................................................ 3 

 
Úvod ........................................................................................................... 4 

 
Přehled diskusí a navrhovaných opatření ................................................... 7 

Tematické fórum 1 – „Role EU ve světě“ ................................................ 7 

Tematické fórum 2 – „Silnější ekonomika“ ........................................... 10 

Tematické fórum 3: „Klima a životní prostředí“ ..................................... 13 

Tematické fórum 4: „Sociální spravedlnost“ ......................................... 15 

Tematické fórum 5: „Právní stát a hodnoty“.......................................... 18 

 
Zapojení účastníků: postup....................................................................... 20 

Příprava a výběr účastníků ................................................................... 21 

Průběh a realizace jednání ................................................................... 22 

Napojení na evropský proces ............................................................... 26 

 
Příloha ...................................................................................................... 28 

 

 
V úzké koordinaci se spolkovým ministerstvem zahraničních věcí vypracoval Huy 
Tran-Karcher (projektový manažer) a Tristan Fuhrmann (vedoucí projektu) ve 
spolupráci s Tobiasem Remschelem a Susanne Helmovou, ifok GmbH 

 

  



 
 

3 
 

Shrnutí 

V rámci Konference o budoucnosti Evropy se v lednu 2022 v Německu 
konala vnitrostátní panelová diskuse občanů, kterou uspořádalo 
ministerstvo zahraničních věcí v úzké spolupráci se společností ifok. 
Přibližně 100 náhodně vybraných občanů prezentovalo ve dnech 
5. a 8. ledna na pěti různých tematických fórech v digitálních diskusích své 
vize budoucnosti Evropy a témata, která jsou z jejich pohledu 
nejdůležitější. Závěrečná konference německé vnitrostátní panelové 
diskuse o budoucnosti Evropy se konala ve dnech 15. a 16. ledna 2022. 
Účastníci tak společně vypracovali vždy dva konkrétní návrhy opatření pro 
každou z následujících oblastí: „úloha EU ve světě“, „silnější ekonomika“, 
„klima a životní prostředí“, „sociální spravedlnost“ a „právní stát 
a hodnoty“. Navrhovaná opatření byla prezentována na závěrečném 
plenárním zasedání a předložena k hlasování účastníkům. Všech deset 
návrhů dosáhlo 70% kvóra potřebného k jejich přijetí. Návrhy byly poté 
virtuálně předány spolkové ministryni zahraničních věcí Annaleně 
Baerbockové, která se k nim vyjádřila. Dále se k návrhům vyjádřila 
Komise, zástupci spolkové vlády, Spolkového sněmu a spolkových zemí 
na plenárním zasedání Konference pro budoucnost, zástupkyně 
německých dialogů s občany a další významní zástupci spolkové vlády. 
 
Tyto návrhy opatření představí zástupkyně německých dialogů s občany 
Stephanie Hartungová na plenárních zasedáních Konference 
o budoucnosti Evropy v lednu a březnu 2022 ve Štrasburku. Budou rovněž 
k dispozici na digitální platformě Konference o budoucnosti. Použijí se 
jako podklad pro celoevropský proces, jehož výsledky budou předloženy 
dne 9. května 2022. Orgány EU poté prozkoumají, která doporučení 
občanů lze provést a jakým způsobem. 
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Úvod 

V rámci širokého veřejného dialogu diskutují občané ze všech členských 
států Evropské unie v rámci Konference o budoucnosti Evropy se zástupci 
orgánů EU a členských států a také s občanskou společností o vývoji 
Evropské unie. Od května 2021 účastníci konference prostřednictvím 
digitální platformy, decentralizovaných akcí, vnitrostátních a nadnárodních 
občanských fór a plenárních shromáždění jednají o výzvách, prioritách 
a podnětech týkajících se budoucnosti EU. Cílem konference je 
vypracovat závěry s konkrétními doporučeními opatření pro formování 
budoucnosti Evropské unie, která budou předložena činitelům 
s rozhodovací pravomocí v orgánech EU a o jejichž možném provádění se 
bude jednat. 
 
Společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy stanoví, že každý 
členský stát může ke konferenci dále přispět „například prostřednictvím 
vnitrostátních panelových diskusí občanů nebo tematických akcí“. 
Jménem ministerstva zahraničních věcí a v úzké spolupráci s ním zřídila 
společnost ifok vnitrostátní panelovou diskusi o budoucnosti Evropy pro 
federální vládu. V lednu 2022 bylo náhodně vybráno přibližně 100 občanů, 
kteří se pak navzájem podělili o názory na své vize dalšího rozvoje EU, 
projednali konkrétní návrhy témat a seřadili je podle priorit, určili 
související výzvy, vypracovali vhodná řešení a nakonec předložili 
konkrétní návrhy opatření s doprovodným odůvodněním. Ty byly 
představeny na závěrečné konferenci1 dne 16. ledna německé ministryni 
zahraničních věcí Annaleně Baerbockové, která se k navrhovaným 
opatřením vyjádřila. Dále se k nim vyjádřila Komise, zástupci spolkové 
vlády, Spolkového sněmu a spolkových zemí, zástupce německých 
dialogů s občany a další zástupci spolkové vlády na vysoké úrovni, kteří 
se sešli na plenárním zasedání Konference o budoucnosti. 

  

 
1 Záznam živého přenosu závěrečné konference ze dne 16. ledna 2022 je dispozici zde: 
https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Na evropské úrovni se Konference o budoucnosti Evropy zaměřuje na 
širokou škálu témat. Devět témat Konference o budoucnosti bylo původně 
seskupeno do evropských panelových diskusí občanů a rozděleno do 
těchto čtyř fór: 

• Fórum 1 – Silnější ekonomika, sociální spravedlnost, a pracovní 
místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace 

• Fórum 2 – Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, 
bezpečnost 

• Fórum 3 – Změna klimatu, životní prostředí / Zdraví 

• Fórum 4 – EU ve světě / Migrace 
 
Vnitrostátní panelová diskuse byla rozčleněna odpovídajícím způsobem. 
Zároveň se zaměřila na tyto tematické oblasti: 

• „Role EU ve světě“ 

• „Silnější ekonomika“ 

• „Klima a životní prostředí“ 

• „Právní stát a hodnoty“ 

• „Sociální spravedlnost“ jako páté téma si občané v on-line 
hlasování předem sami vybrali z ostatních témat evropských 
panelových diskusí občanů. 

 
Při výběru předem vymezených témat bylo rovněž zohledněno, kterým 
tématům věnována největší pozornost na digitální platformě Konference 
o budoucnosti v Německu nebo ke kterým tématům byla předložena 
většina návrhů a připomínek z Německa. Vzhledem k rozsahu témat byla 
pozornost zaměřena na to, aby bylo možné vést cílenější diskuse. 
Výběrem pátého tématu by účastníci zároveň měli mít možnost vyjádřit 
své preference a zájmy. Cílem tohoto přístupu je zajistit, aby návrhy 
opatření vnitrostátní panelové diskuse byly v souladu s celkovým 
procesem. 
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Proces projednávání byl navržen tak, aby se všichni občané mohli vyjádřit 
ke všem tématům a mohli při konečném hlasování hlasovat kvalifikovanou 
většinou. Proto byli účastníci ve vybraných fázích procesu znovu 
promícháni v malých skupinách a sloučeni do nových konfigurací. Ve fázi 
reflexe a zpětné vazby na těchto pěti tematických fórech a na 
všeobecném plenárním zasedání měli všichni účastníci příležitost vyjádřit 
se zpětně ke všem otázkám a podněty odborníků ke všem tématům 
umožnily společné chápání rozsahu a obsahu témat a jejich současného 
stavu na evropské úrovni. Občané zastupující více méně reprezentativně 
německou společnost (viz oddíl o výběru účastníků) tak měli možnost 
hlasovat o deseti návrzích opatření. 
 
Níže je uveden přehled diskusí v malých skupinách a deset návrhů 
opatření ve znění vypracovaném občany s výsledkem hlasování. 
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Přehled diskusí a navrhovaných opatření 

Tematické fórum 1 – „Role EU ve světě“ 

Na prvním z pěti tematických fór se účastníci zabývali otázkou, 
jakou úlohu by Evropská unie měla v budoucnu hrát ve světě. 
Občané ve svých příspěvcích nastínili vizi demokratické 
a svrchované Evropy, která udržuje rozmanité a dobré 
zahraničněpolitické vztahy a spojuje hospodářskou sílu 

s účinnými opatřeními v oblasti klimatu. 
 
Občané se shodli na tom, že postoje EU na mezinárodní úrovni jsou 
v současné době zatíženy vnitřními konflikty a opatřeními podnikanými 
jednotlivě pouze na vnitrostátní úrovni. V této souvislosti se rovněž řešilo 
zrušení zásady jednomyslnosti při hlasování Rady Evropské unie 
o společné zahraniční a bezpečnostní politice ve prospěch většinového 
hlasování. Řada řečníků měla za to, že by EU měla vystupovat jednotně 
a více spolupracovat v klíčových oblastech politiky, zejména v oblasti 
zahraniční, bezpečnostní, energetické, klimatické a migrační politiky. 
 
Diskuse o konkrétní podobě diplomatických vztahů EU ukázaly méně 
jednotný obraz. Občané se shodli na tom, že Evropa by měla usilovat 
o přátelské diplomatické vztahy a zároveň o větší svrchovanost vůči 
ostatním zemím. Zatímco někteří účastníci odkazující na porušování 
lidských práv a nedostatek právního státu požadovali především větší 
nezávislost na Číně a Rusku a posílení transatlantických vztahů, jiní 
požadovali větší nezávislost na USA a silné hospodářské vztahy s Čínou. 
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I když tyto úžeji zaměřené otázky zahraniční politiky získaly v diskusích 
malých skupin značný prostor, nakonec se oba vypracované návrhy 
opatření soustředily na evropskou hospodářskou a obchodní politiku – na 
základě argumentu, že mezinárodní vliv EU je také založen právě na její 
hospodářské síle – s důrazem na politiku v oblasti klimatu. Skupiny 
nastínily možné cesty, jak zájmy evropského zahraničního obchodu 
realizovat způsobem šetrnějším ke klimatu a motivovat k výrobě zboží 
v EU, a to i s důsledky pro klima. 

První návrh 
Propojení zájmů zahraničního obchodu s opatřeními politik v oblasti 

klimatu 

 

„Doporučujeme, aby EU (zejména Evropská komise) 
iniciovala investiční balíček pro technologie a inovace 
šetrné ke klimatu, včetně programu financování. 
Financování by proběhlo prostřednictvím dovozních cel 
souvisejících s klimatem, která by byla pro tyto účely 

vyčleněna, započtena a převedena jako peněžní náhrada škod 
způsobených v oblasti klimatu. V této souvislosti by byl pro určité 
produkty zaveden bodový systém hodnocení udržitelnosti. Jasný 
postoj EU a silná a inovativní Evropa pomohou dosáhnout globálních 
cílů v oblasti klimatu. To přispěje k upevnění odpovědného, 
celosvětového vedoucího postavení a příkladné úlohy EU, která 
může zajistit prosperitu a přinést udržitelnou globální změnu. Tyto 
cíle jsou pro nás důležité, protože EU trvale přispívá k boji proti 
změně klimatu, což by mohlo z dlouhodobého hlediska významně 
přispět k upevnění světového míru.“ 
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Druhý návrh 
Vytváření pobídek k tomu, aby výroba probíhala v EU, zejména 

produkce základních dodávek 

 

„V zájmu umožnění produkce základních dodávek 
doporučujeme urychlit a standardizovat schvalovací 
postupy, omezit byrokracii a nabídnout dotace 
společnostem, které se přemísťují do EU nebo stavějí 
výrobní závody v EU. EU by měla ve velkém měřítku 

podporovat energii z obnovitelných zdrojů, a snížit tím náklady 
na energii. Chceme tak dosáhnout zkrácení dodavatelských řetězců, 
které budou šetrnější ke klimatu, posílení EU a vytváření pracovních 
míst, v jejichž případě jsou dodržována lidská práva. Tyto cíle jsou 
pro nás důležité, protože přemístění výroby do EU by vedlo k tomu, 
že by EU byla autonomnější v mezinárodním kontextu a politicky 
méně zranitelná. 

 

 

  

8%

92%

Role EU ve světě – 2. Návrh:
Pobídky k výrobě v EU

Ano Ne

22%
78%

Role EU ve světě – 1. Návrh:
Propojení zájmů zahraničního 

obchodu s opatřeními politik v oblasti 
klimatu

Ano Ne

Hlasování na závěrečném plenárním 

zasedání 
Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 
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Tematické fórum 2 – „Silnější ekonomika“ 

Na druhém tematickém fóru občané diskutovali o tom, jak by 
bylo možné posílit evropské hospodářství. Výsledkem byl 
obraz sociálně spravedlivější EU s jednotnými daňovými 
a pracovněprávními předpisy, v níž další země přijaly euro 
jako platební prostředek. jež disponuje silnou digitální 

infrastrukturou a v níž se uskutečňuje výroba zboží a technologické 
inovace šetrné ke klimatu. Byly rovněž projednány důsledky rostoucí 
digitalizace na trhu práce. Občané také zdůraznili potřebu ochrany údajů 
a kybernetické bezpečnosti v EU. 
 
Malé skupiny se shodly na tom, že je třeba harmonizovat normy a právní 
předpisy v oblasti pracovních, vzdělávacích a výrobních podmínek 
a systémů zdanění v rámci EU. Mnoho občanů například požadovalo 
vyšší a celoevropskou minimální mzdu a společné normy ochrany klimatu 
a daňové sazby pro podniky. 
 
Účastníci dále vyzvali k tomu, aby hospodářské investice a dotace v EU 
více zohledňovaly kritéria udržitelnosti a ochrany klimatu. To by mělo vést 
k inovacím a technologiím, které jsou šetrnější ke klimatu a účinněji 
využívají zdroje. Občané zdůraznili, že si přejí rozvíjet přeshraniční 
možnosti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i studijní obory, v jejichž 
rámci by se mohly sdílet i příklady osvědčených postupů. Pro účastníky 
bylo velmi důležité, aby se tak přispělo k dalšímu sblížení lidí v EU. 
 
Ve velkém počtu příspěvků, jakož i na tematickém fóru o úloze EU ve 
světě zaznělo přání větší nezávislosti na jiných zemích, zejména pokud 
jde o dovoz zboží. Proto účastníci uvedli, že za klíčové považují zvýšení 
výrobní kapacity všech druhů zboží v Evropě. Jednalo se rovněž o tom, 
jaké další pobídky by mohly být zavedeny na podporu inovací v EU. 
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Další ústředním prvkem v diskusích malých skupin byla digitalizace. 
Vznesen byl zejména požadavek rychlého zavádění optických vláken 
a rovného přístupu k rychlému internetu ve všech členských státech. 
V průběhu závěrečné konference se digitalizace stala hlavním tématem 
jedné malé skupiny. Účastníci navrhli žebříček úrovní digitalizace 
společností v EU. V souvislosti s digitalizací navrhla druhá malá skupina 
se zaměřením na sdílení znalostí a zkušeností zřídit celounijní digitální 
informační platformu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

 

První návrh 
Digi-Score – body pro silnou celounijní digitální ekonomiku 

 

„Doporučujeme, aby EU a zde GŘ CNECT zavedly veřejně 
přístupný bodový systém – Digi-Score. Jednalo by se 
o podrobný systém určování pořadí, v němž se bude 
uvádět a porovnávat současná úroveň digitalizace 
podniků v EU. 

Prostřednictvím tohoto návrhu se snažíme vytvořit pobídku ke 
zvýšení digitalizace. Společnostem s nižším počtem bodů bude 
poskytnuta cílená podpora k překlenutí rozdílu. 
Tento cíl je pro nás důležitý, protože by pomohl připravit půdu pro 
zvýšení produktivity, efektivity a tržeb, a tím posílit Evropu jako 
výrobní základnu.“ 
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Druhý návrh 
Informační platforma pro výměnu znalostí a zkušeností v celé EU 

 

„Doporučujeme, aby EU zřídila informační platformu, která 
bude sloužit k výměně znalostí a zkušeností v celé EU. 
Naším cílem je poskytovat občanům souhrnné informace 
o nadnárodních kurzech vzdělávání a odborné přípravy 
v EU, prezentovat příklady osvědčených postupů 

a nabídnout jim příležitost představit nové nápady pro přeshraniční 
výměnu. Poskytne rovněž pokyny ke klíčovým otázkám 
(např. energetika, životní prostředí, digitalizace) na stávajících 
specializovaných fórech. 
Tyto cíle považujeme to za důležité, protože občané potřebují 
transparentnost, pokud jde o dostupné přeshraniční kurzy odborné 
přípravy a vzdělávání a u odborných témat by jim na úrovni EU měly 
být poskytnuty lepší pokyny ohledně toho, jaká fóra a platformy 
existují. 

 

 

  

18%

82%

Silnější ekonomika – 1. Návrh:
Digi-Score – body pro silnou celounijní 

digitální ekonomiku

Ano Ne

26%

74%

Silnější ekonomika – 2. Návrh:
Informační platforma pro výměnu 

znalostí a zkušeností v celé EU

Ano Ne

Hlasování na závěrečném plenárním zasedání Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 
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Tematické fórum 3: „Klima a životní prostředí“ 

 

Skutečnost, že politika v oblasti klimatu je průřezovou otázkou 
celé řady oblastí politik, se potvrdila nejen v odkazech jiných 
tematických fór na klimatické aspekty, ale také v rozmanitosti 
témat projednávaných na třetím tematickém fóru o klimatu 

a životním prostředí. Účastníci představili vizi Evropy, která se sama plně 
zásobuje energií z obnovitelných zdrojů, umožňuje klimaticky neutrální 
mobilitu, šetří zdroje a co nejvíce je opětovně využívá v oběhovém 
hospodářství a chrání biologickou rozmanitost a ekosystémy. Zatímco obě 
malé skupiny tyto cíle definovaly téměř shodně, občané podrobně popsali 
různé způsoby jejich dosažení. 
 
Pokud jde o dodávky energie, všichni účastníci vyzvali k rychlému 
rozšíření obnovitelných zdrojů energie a k postupnému ukončení 
využívání fosilních paliv. Diskutující však nebyli zajedno, pokud jde 
o otázku, kdy toho lze reálně dosáhnout, zda by jaderná energie měla 
v dodávkách energie i nadále hrát roli a jaké technologie by měly být 
upřednostněny pro rychlou transformaci energetiky. Dále je sporné, jak 
vysoké by měly být cíle snižování emisí CO2 a jakou úlohu by při jejich 
dosahování měl hrát obchod s emisními povolenkami. Účastníci rovněž 
vyjádřili obavy ohledně sociální odpovědnosti opatření v oblasti klimatu 
a transformace energetiky. 
 
V odvětví dopravy si občané přáli lepší místní a dálkovou veřejnou 
dopravu a přechod k elektromobilitě v soukromé dopravě. Pokud jde 
o transformaci energetiky i dopravy, účastníci považovali za klíčový rozvoj 
moderních technologií skladování energie. 
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V obou malých skupinách se v několika příspěvcích objevil požadavek 
zavedení oběhového hospodářství, které účinněji spravuje zdroje. Dále 
příspěvky obsahovaly také výzvy k ukončení masového chovu 
hospodářských zvířat a k rozvoji ekologického zemědělství. 
 
V neposlední řadě jednaly obě malé skupiny o tom, jak zvýšit povědomí 
jednotlivců o naléhavosti opatření v oblasti klimatu a o udržitelných 
vzorcích spotřeby. Jednou z možných reakcí je jeden z návrhů na 
veřejnou kampaň, kterou v rámci závěrečné konference vypracovali 
občané. Druhý návrh se zabývá problémem plánovaného zastarávání 
výrobků. 

 

První návrh 
Právní úprava zaručené životnosti výrobků 

 

„Doporučujeme, aby EU zavedla právní předpisy, které 
zajistí, že výrobky vyráběné a prodávané v EU budou mít 
prodlouženou a zaručenou životnost, přičemž tyto právní 
předpisy budou pro spotřebitele transparentní. 
Zdroje jsou omezené a díky tomuto opatření by mohly být 

ušetřeny. Zároveň by se zabránilo plýtvání, což by bylo přínosné pro 
životní prostředí, klima a spotřebitele. 
Tímto způsobem chceme motivovat výrobce, aby uváděli na trh 
výrobky, které jsou trvanlivější a opravitelné.“ 
 

Druhý návrh 
Dlouhodobá kampaň EU za udržitelnou spotřebu a životní styl 

 

„Doporučujeme, aby byl vytvořen evropský subjekt 
s pobočkami v zemích EU, který bude vybaven vlastními 
zdroji a povede tuto kampaň. 
Chceme dosáhnout toho, aby všichni lidé v EU měli 

společnou identitu, více si uvědomovali potřebu udržitelné spotřeby 
a životního stylu a takový způsob života také přijali. Tyto cíle jsou pro 
nás důležité, protože chceme vytvářet vlastní motivaci 
k udržitelnému životu. 
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Tematické fórum 4: „Sociální spravedlnost“ 

Na tomto tematickém fóru se občané vyjádřili k rostoucí 
sociálně-ekonomické nerovnosti v Evropě. V diskusích 
zaznělo, že opatření jsou nutná nejen v oblasti mezd, 
sociálních dávek nebo pokud jde o chudobu ve stáří, ale také 
v souvislosti se systémem zdravotní péče, nedostatkem 

cenově dostupného bydlení, vzdělávacími politikami, rovností žen a mužů 
a otázkou jednotných životních podmínek v Evropě. 
 
Obě malé skupiny definovaly spravedlivé mzdy jako ústřední otázkou 
sociální spravedlnosti. Občané požadovali lepší odměnu za těžkou 
fyzickou práci a povolání zásadního významu a stejně jako v případě 
tematického fóra „Silnější ekonomika“ také celounijní minimální mzdu 
podle jednotných norem. Jako jedna z priorit byl rovněž zmiňován boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a chudobě ve stáří. 
 
Účastníci intenzivně diskutovali o vzdělávací politice. Obě malé skupiny 
uvedly, že vzdělávací příležitosti by neměly záviset na sociálním 
a ekonomickém zázemí rodiny a že by měly být odstraněny překážky 
v přístupu ke studiu, jako je otázka jeho financování. Jako důležitá součást 
celoevropské vzdělávací politiky byly rovněž definovány výměnné 
programy pro žáky a studenty. 
 
  

15%

85%

Klima a životní prostředí – 1. Návrh:
Zaručená životnost výrobků

Ano Ne

28%

72%

Klima a životní prostředí – 2. Návrh:
Kampaň za udržitelnou spotřebu 

a životní styl

Ano Ne

Hlasování na závěrečném plenárním zasedání Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 
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Dalším důležitým bodem diskuse bylo zajištění spravedlivé zdravotní 
péče. Pokud jde o Německo, někteří občané požadovali zrušení 
soukromých zdravotních pojišťoven, které jsou podle jejich názoru 
důvodem „dvoutřídního systému“ lékařské péče. 
 
Účastníci by rovněž uvítali zlepšení v oblasti rovnosti žen a mužů. Řešily 
se především vysoké náklady na péči v předškolních zařízeních, 
nedostatečné sladění pracovního a rodinného života a nerovné 
odměňování mužů a žen. Občané také požadovali větší uznání sociálních 
povolání a práce v oblasti péče o děti nebo seniory. 
 
Dále občané vyzvali ke zlepšení začleňování, většímu uznání 
dobrovolnictví a boji proti bezdomovectví. 

 

V důsledku toho účastníci navrhli na jedné straně zavedení základní mzdy 
pro konkrétní zaměstnání a na druhé straně zavedení nízkoprahového 
výměnného programu pro všechny žáky v EU. 

 

První návrh 
Rozšíření příležitostí pro výměnné pobyty studentů v Evropě 

 

„Doporučujeme, aby Evropská unie kromě stávajícího 
programu Erasmus přijala nařízení o výměnném programu 
pro studenty ve věku 14 až 25 let bez ohledu na původ, 
pohlaví a dosažené vzdělání. Tuto výměnu by měly 
systematicky zajišťovat a propagovat místní školy. Každý 

student by měl mít kdykoli během svého studia možnost využít 
výměnný program. Za tímto účelem předloží Evropská komise návrh 
Evropskému parlamentu a Evropské radě. 
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Chceme tak zajistit, aby studenti bez ohledu na výsledky vzdělávání 
a financování rodičů měli možnost zúčastnit se výměnného 
programu v celé Evropě. Cílem je vytvořit v Evropě kulturu 
zahraničních výměn již od školního věku. Především je důležité, aby 
byl výměnný program snadno dostupný a bez byrokracie. Chceme 
jeho prostřednictvím vytvořit vnitroevropské vazby a odstranit 
jazykové překážky. To by mělo probíhat s ohledem na rovnost 
a účast ve vzdělávání s cílem posílit mezikulturní a komunikační 
kompetence. 
Tyto cíle jsou pro nás důležité, neboť mohou přispět ke sbližování 
Evropy, posílení respektu a spolupráce a k předávání evropských 
hodnot již od útlého věku, aby rozmanitost Evropy byla vnímána jako 
příležitost.“ 

 

Druhý návrh 
Zavedení základního platu podle konkrétního pracovního místa 

 

„Doporučujeme, aby evropský komisař pro pracovní místa 
a sociální práva předložil Evropskému parlamentu návrh 
na zavedení základního platu podle profesních skupin ve 
všech členských státech. Tento základní plat by se měl 
skládat z minimální mzdy, která bude dostačující 

k zajištění živobytí, a příplatku za konkrétní povolání. 
Naším cílem je, aby pracovní výsledky a mzdy byly v rámci EU 
srovnatelné, a posílila se tak sociální spravedlnost. Tento cíl je pro 
nás důležitý, protože chceme zabezpečit, aby se základní princip EU 
odrážel i na trhu práce: srovnatelné životní a pracovní podmínky bez 
ohledu na místo bydliště a povolání.“ 

 

  

18%

82%

Sociální spravedlnost – 1. Návrh:
Programy výměnných pobytů pro 

studenty v Evropě

Ano Ne

27%

73%

Sociální spravedlnost – 2. Návrh:
Zavedení základního platu podle 

konkrétního pracovního místa

Ano Ne

Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 

Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 
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Tematické fórum 5: „Právní stát a hodnoty“ 

Na pátém a posledním tematickém fóru se jednalo 
o základních hodnotách Evropské unie, jakož i o demokracii 
a právním státu. Vize občanů popisují EU jako společenství, 
které ctí a chrání základní a lidská práva, potírá diskriminaci, 
respektuje rozmanitost, zejména pokud jde o zranitelné 

skupiny, jako jsou děti a osoby s nízkými příjmy, a trestá porušování 
zásad právního státu. 
 
Klíčovým tématem diskuse v obou malých skupinách byla situace v oblasti 
demokracie a právního státu v Polsku a Maďarsku. Občané se shodli na 
tom, že všechny členské státy musejí striktně dodržovat demokratické 
zásady a základní občanská práva a svobody. Porušování zásad právního 
státu by mělo být rychle a účinně postihováno a aktivně by mělo být 
tematizováno i jejich porušování za hranicemi Evropy. V této souvislosti 
zazněly rovněž výzvy ke zrušení pravidla jednomyslnosti v Radě Evropské 
unie a obecněji k větší transparentnosti politických procesů v orgánech 
EU. 
Účastníci zároveň konstatovali, že konflikty mezi členskými státy EU 
mohou rovněž vyplývat z různých tradic a kultur. Vyzvali k většímu 
vzájemnému porozumění, respektování stávající rozmanitosti a solidaritě 
mezi státy. Zejména by se měla zlepšit komunikace a vzájemná výměna 
mezi různými skupinami a kulturami v zájmu podpory integrace 
a promísení. 
 
Občané chtějí odstranit stávající diskriminaci a vytvořit rovné příležitosti 
pro znevýhodněné skupiny, jako jsou skupiny s nízkými příjmy. Za tímto 
účelem bylo za klíčový stavební kámen označeno kvalitní vzdělání, 
zejména s cílem poskytnout všem lidem v EU důkladné znalosti 
a povědomí o demokracii a právním státu. 
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V neposlední řadě obě malé skupiny intenzivně diskutovaly o tom, jaké 
hodnoty a přesvědčení jsou a měly by být pilířem Evropské unie. Někteří 
účastníci například konstatovali, že EU od 90. let minulého století přijala 
velký počet nových členských států, své základní hodnoty však 
nezpochybnila, nediskutovala o nich, ani je nevyhodnocovala. Proto 
vznikla výzva k veřejné diskusi o základních hodnotách ve všech 
členských státech EU a pokud možno za široké účasti občanů. 
 
Během závěrečné konference účastníci vypracovali návrhy opatření pro 
konkrétní komunikaci a zprostředkování základních hodnot a zásad 
demokracie a právního státu v EU. Přitom debatovali o tom, zda by nebylo 
možné budovat emocionální vazbu k EU, zejména mezi mladými lidmi, 
například uspořádáním celoevropské soutěže o píseň související 
s hodnotami EU nebo oslovením cílových skupin. Konkrétní návrhy se 
týkaly například „uvítacího balíčku“ pro všechny osoby starší 18 let v EU 
(s informacemi o hodnotách EU, ale i produkty ke ztotožnění se 
s Evropou, např. svetry EU). Komunikace byla rovněž stěžejním bodem 
návrhu na zřízení evropského televizního kanálu. 

 

První návrh 
Ztělesnění evropských hodnot a jejich emocionální zprostředkování 

 

„Doporučujeme, aby evropské hodnoty byly hmatatelnější 
a aby byly prezentovány emocionálněji. Toho dosáhneme 
například prostřednictvím tzv. „uvítacího balíčku“, 
hromadných sdělovacích prostředků, interaktivních prvků 
a většího zapojení občanů. 

Naším cílem je, aby každý člověk žijící v EU věděl o společných 
hodnotách a ztotožnil se s nimi. 
Tento cíl je pro nás důležitý, protože tvoří základ naší koexistence 
v našem společenství hodnot. Hodnoty jsou příliš málo známé, 
protože chybí osobní vazba, a tu bychom měli vybudovat.“ 
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Druhý návrh 
„Život v EU“ 

 

„Doporučujeme, aby EU zřídila vlastní vzdělávací 
a informační televizi. Chceme tím zvýšit povědomí všech 
občanů EU o společných hodnotách a zajistit snadný 
a bezbariérový přístup pro všechny. Tyto cíle jsou pro nás 
důležité, protože chceme mít přehled o názorech všech 

zemí EU, chceme posílit společné rysy, podporovat sbližování 
s cílem dosáhnout větší solidarity a vzdělávat lidi v oblasti právního 
státu, abychom zajistili demokracii.“ 

 

Zapojení účastníků: postup 

Celkový průběh vnitrostátní panelové diskuse občanů o budoucnosti 
Evropy lze zhruba rozdělit do tří fází: 
 

• Příprava procesu a náhodný výběr účastníků 

• Průběh a realizace jednání 

• Příspěvek k celkovému procesu Konference o budoucnosti Evropy, 
zejména na plenárních zasedáních. 

 
Grafický přehled celkového postupu je uveden v příloze. 

  

24%

76%

Právní stát a hodnoty – 2. návrh:
Život v EU – Vzdělávací a informační 

televize EU

Ano Ne

30%

70%

Právní stát a hodnoty – 1. návrh:
Ztělesnění evropských hodnot a jejich 

emocionální zprostředkování

Ano Ne

Hlasování na závěrečném plenárním 
zasedání 

Hlasování na závěrečném plenárním 

zasedání 
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Příprava a výběr účastníků 

Pro nábor občanů do evropské panelové diskuse byla použita tzv. metoda 
stratifikovaného náhodného výběru. O tu se opírá i postup výběru do 
německé vnitrostátní panelové diskuse občanů o budoucnosti Evropy. 
 
V oficiálním doporučení společného sekretariátu vnitrostátních panelových 
diskusí občanů v rámci Konference o budoucnosti Evropy se uvádí: 
„Účastníci by měli být jakýmsi mikrokosmem široké veřejnosti. Tohoto cíle 
bude dosaženo namátkovým výběrem účastníků s přihlédnutím k jejich 
rozdílnému zeměpisnému původu, pohlaví, věku, sociálně-ekonomickému 
zázemí a/nebo úrovni vzdělání v té které zemi či regionu.“ Tento postup 
byl uplatněn a z velké části i docílen při vnitrostátní panelové diskusi 
občanů o budoucnosti Evropy v Německu. Náhodný výběr se řídil 
zásadou, že teoreticky může být vybrán každý občan v Německu od 18 let 
věku. Cílem bylo co nejpřesněji zobrazit rozmanitost životního prostředí 
a strukturu německé společnosti. Předem stanovená kritéria vycházela 
z údajů ze sčítání lidu Spolkové republiky. 
Nejprve bylo odesláno téměř 12 000 dopisů náhodným domácnostem po 
celém Německu. Z bezmála 600 zájemců, kteří se na internetu 
zaregistrovali, byl vybrán vzorek 107 občanů na základě demografických, 
zeměpisných a sociálně-ekonomických kritérií. Závěrem se Národního 
občanského fóra zúčastnilo přibližně 100 občanů, kteří zhruba 
reprezentovali „Německo v kostce“. Několik náhlých výpadků účastníků 
bylo možné kompenzovat doplněním účastníků na čekací listině. 
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Kritéria výběru účastníků dialogu o budoucnosti Evropy 
 
 
 

Velikost 
občanského 
fóra:  

Velikost 
registračních 
uskupení 

 Velikost 
kontaktních 
uskupení:  

100 občanů  
+ 10 % z čekací listiny  
(  107 vybráno)  

596 registrovaných 
(Velikost uskupení 
ovlivňuje stupeň 
reprezentativnosti)  

 Téměř 12 000 
dopisů 
(přibližně 5% míra 
zpětné vazby)  

 

Společnost ifok GmbH je součástí mezinárodního konsorcia, které 
vytvořilo metodiku čtyř evropských panelových diskusí občanů v rámci 
konference o budoucnosti a poskytlo pokyny pro vnitrostátní konference. 
V současné době ifok odpovídá za jejich realizaci. 

Průběh a realizace jednání 

Konzultační proces je specifický tím, že na rozdíl od průzkumu 
neshromažďuje individuální názory občanů. Účastníci tím, jak se tématem 
zabývají, přístupem k faktům a intenzivní debatou, docházejí k novým 
postojům s potenciálem oslovit většinu. V rámci německé vnitrostátní 
panelové diskuse o budoucnosti Evropy tak bylo možné realizovat cíl, jímž 
bylo formulovat na základě společných postojů doporučení, požadavky 
a přání pro evropské a vnitrostátní tvůrce politik. To bylo zajištěno 
strukturováním a průběhem fóra: 
 
Vnitrostátní panelová diskuse občanů o budoucnosti Evropy proběhla ve 
dvou krocích. Nejprve se ve dnech 5. a 8. ledna 2022 konal tříhodinový 
digitální zahajovací seminář pro každé z pěti tematických fór, na němž 
účastníci obdrželi podněty od odborníků, kladli otázky, vypracovávali 
tematické vize a v malých skupinách stanovovali priority jednotlivých 
témat. 
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Na základě výsledků těchto seminářů občané nejprve v malých skupinách 
vytyčili témata a následně s opětovným zapojením odborníků na 
závěrečné dvoudenní konferenci ve dnech 15. a 16. ledna 2022 
vypracovali, porovnali a stanovili priority řešení s cílem formulovat 
konkrétní návrhy opatření v každé tematické oblasti. Každý návrh na 
plenárním zasedání představil vždy jeden občan. Poté všichni účastníci 
hlasovali. Všech deset návrhů opatření převzala německá ministryně 
zahraničí Annalena Baerbocková, která se k navrhovaným opatřením 
vyjádřila. Dále se k nim vyjádřila Komise, zástupci spolkové vlády, 
Spolkového sněmu a spolkových zemí, zástupce německých dialogů 
s občany a další zástupci spolkové vlády na vysoké úrovni, kteří se sešli 
na plenárním zasedání Konference o budoucnosti. 
V průběhu dialogu debatovali občané o různých tématech v různých 
konstelacích. Na plenárním zasedání za účasti všech zazněly obecné 
příspěvky a proběhla závěrečná jednání i hlasování. Na každém z pěti 
tematických fór se přibližně 20 občanů podrobně zabývalo jednou oblastí 
politiky. Na této úrovni se uskutečnily tematické vstupy a výměny. 
Všechna tematická fóra se dále rozdělila do dvou malých skupin čítajících 
přibližně 10 účastníků, přičemž hlavní část jednání proběhla v užším 
okruhu. Pro jednotlivá odvětví v dané oblasti byly vypracovány konkrétní 
cíle a doporučení pro opatření, které byly následně projednány 
a schváleny na vyšších úrovních. Tento přístup dělby práce umožnil 
obsahově hlubší diskusi a všem účastníkům poskytl větší manévrovací 
prostor. Zároveň však také zajistil, že skupina zúčastněných občanů 
mohla výsledky demokraticky legitimizovat. 
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Struktura a úrovně dialogu (v závorkách: počet osob) 

Prezentace procesu jednání na závěrečné konferenci v sobotu 
15. ledna 2022: 

 

 
 

Prezentace procesu jednání na závěrečné konferenci v neděli 
16. ledna 2022: 
  

Plenární 
zasedání panelu 

(100)

Tematické 
fórum 1: Role EU 

ve světě (20)

Malá skupina 1.1 
(10)

Malá skupina 1.2 
(10)

Tematické fórum 
2: Silnější 

ekonomika (20)

Malá skupina 2.1 
(10)

Malá skupina 2.2 
(10)

Tematické fórum 
3: Klima a životní 

prostředí (20)

Malá skupina 3.1 
(10)

Malá skupina 3.2 
(10)

Tematické 
fórum 4: Sociální 
spravedlnost (20)

Malá skupina 4.1 
(10)

Malá skupina 4.2 
(10)

Tematické fórum 
5: Právní stát 

a hodnoty (20)

Malá skupina 5.1 
(10)

Malá skupina 5.2 
(10)
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S cílem poskytnout podporu ohledně obsahu občané předem obdrželi pět 
informačních přehledů s obsažným a věcným úvodem k příslušným 
tématům. Na zahajovacích fórech ve dnech 5. a 8. ledna a na závěrečné 
konferenci dne 15. ledna poskytli vybraní odborníci z oblasti vědy 
a výzkumu vstupní informace ke každému tématu a byli k dispozici pro 
další otázky. Práci malých skupin během poradních fází kromě toho 
doprovázeli takzvaní „ověřovatelé faktů“ z příslušných spolkových 
ministerstev, s nimiž bylo možné konzultovat věcné aspekty. Občanům tak 
byla s ohledem na složitost tematických oblastí poskytnuta odborná 
podpora, což umožnilo věcnou a fundovanou diskusi. 
 
Pokyny spolkového ministerstva životního prostředí týkající se dobré 
účasti občanů a tzv. netiketa (etiketa na internetu), s nimiž byli účastníci 
seznámeni, posloužily jako základ pro moderování a ohleduplné chování 
ve virtuálních diskusích. 
 
  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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U virtuálních akcí je obzvláště důležité minimalizovat překážky přístupu 
pro všechny účastníky. Bylo proto zajištěno, aby účastníci měli dostatečné 
technické vybavení (laptopy, sluchátka, webkamery). Občané byli rovněž 
na přípravných schůzkách vyškoleni, jak on-line nástroje používat. Počet 
těchto nástrojů byl snížen na minimum. Účastníci se tak mohli na 
následujících zasedáních plně soustředit na obsah a diskuse. Jako video 
platforma se používal „Zoom“, který nabízí jednoduché a intuitivní 
uživatelské rozhraní se všemi funkcemi pro skupinovou diskusi. Jako 
technická pomůcka na podporu debat se v malých skupinových diskusích 
používala virtuální stěna „Mural“. Při moderování skupin díky tomu bylo 
možno vést rozhovory strukturovaně, sdružovat témata a stanovovat 
priority a zaznamenávat výsledky. 
Kromě toho bylo zajištěno, aby bylo možné se kdykoli telefonicky nebo 
prostřednictvím chatu obrátit na pracovníky jakožto kontaktní místa 
a „první pomoc“ v případě technických problémů a otázek. Jasná pravidla 
diskuse ve virtuálním prostoru, dobré moderování a vedení chatů a také 
kontrola technických aspektů zajistily hladký chod. 

Napojení na evropský proces 

Výsledkem vnitrostátní panelové diskuse je deset návrhů opatření, které 
občané během zasedání vypracovali. Doporučení představují požadavky 
a přání pro budoucnost Evropské unie adresované politickým 
představitelům na různých úrovních a budou prostřednictvím různých 
kanálů začleněny do celkového procesu konference a sděleny tvůrcům 
politik. 
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• Digitální platforma: Mnohojazyčná digitální platforma je jednotným 
kontaktním místem Konference o budoucnosti Evropy ve virtuálním 
prostoru. Poskytuje občanům možnost sdílet své nápady s ostatními 
bez ohledu na hranice, dozvědět se o všech akcích konference 
a průběžně sledovat aktuální pokrok. Platforma shromažďuje všechny 
příspěvky ke konferenci podle témat, včetně příspěvků jednotlivců, 
vnitrostátních akcí, vnitrostátních i evropských panelových diskusí 
občanů a plenárních zasedání konference. Obsah platformy je 
pravidelně analyzován a zveřejňován ve zprávách, které také slouží 
pro přípravu panelových diskusí občanů a plenárního shromáždění. 

 

• Doporučení vnitrostátní panelové diskuse v Německu budou rovněž 
k dispozici na digitální platformě, kde si je poté mohou přečíst občané 
všech členských států EU a mohou o nich diskutovat. Stanou se tak 
součástí diskusí a zpráv platformy. 

• Plenární zasedání: Na plenárním zasedání Konference o budoucnosti 
Evropy se setkávají zástupci orgánů EU, členských států 
a vnitrostátních parlamentů spolu s občany a zástupci občanské 
společnosti. O doporučeních vydaných v rámci vnitrostátních 
a evropských panelových diskusí občanů se zde systematicky 
a otevřeně diskutuje. Plenární zasedání připravuje devět pracovních 
skupin, které zastupují témata konference o budoucnosti. 

• Stephanie Hartungová jakožto zástupkyně Německa pro dialogy 
s občany představila na třetím plenárním zasedání ve Štrasburku ve 
dnech 21. a 22. ledna 2022 v rámci prezentace výsledků různých 
vnitrostátních panelových diskusí občanů německá doporučení týkající 
se „hodnot a práv, právního státu, bezpečnosti“ a „změny klimatu 
a životního prostředí“. Anna Lührmannová, státní ministryně pro 
Evropu a klima, rovněž ve svých prohlášeních na plenárním zasedání 
k těmto dvěma tématům odkázala na doporučení vnitrostátní panelové 
diskuse. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Příloha 

- Závěrečné foto účastníků 
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- Výpovědi účastníků 

 

Otázky pro řízení rozpravy 
o Jaká byla moje motivace k účasti na vnitrostátní panelové 

diskusi? 
o Co mi obzvlášť utkvělo v paměti... 
o Co očekávám od budoucích projektů se spoluúčastí občanů 

pořádaných spolkovou vládou? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Meklenbursko-Přední Pomořansko 

„Jak často si člověk u stolu v kuchyni říká, 
kdyby k tomu tak pustili mě! A teď jsem 
dostala příležitost (v časově omezeném 
horizontu, ve zvládnutelné podobě, kdy jsem 
věděla, kdy a kolik času tomu budu věnovat) 
se do tématu Evropa zapojit. Doposud jsem o 
této struktuře neměla moc velkou představu a 
byla jsem ráda, že o tomto tématu budu moci 
diskutovat a lépe je pochopit. 
 
Největší dojem na mě udělalo to, jak se náhodně vybraní lidé z celého 
Německa (i když bohužel jen virtuálně) setkali a byli ochotni kreativně se 
podílet na formování Evropy budoucnosti. Neměla jsem pocit, že výše 
zmiňovaná „netiketa“ byla pro zúčastněné strany skutečně nutná – každý 
byl ochoten druhé straně naslouchat a sdílet svůj vlastní nápad, aniž by se 
negativně vymezoval vůči ostatním. Přála bych si, abychom takovou 
příležitost spolu mluvit, podchytit tvůrčí myšlenky, ale také poslechnout si 
odpovědné osoby nebo odborníky k tématu, měli ČASTĚJI, a to 
samozřejmě nejlépe „na živo“, tedy na prezenčních akcích. 
 
Malá poznámka na okraj: právě na tyto praktické, malé nápady bohužel 
nebyl v krátkém shrnutí v plénu prostor. Doufám, že byly přece jen někde 
písemně zaznamenány pro ty, kdo mají tato shrnutí předat do Bruselu, 
abychom viděli, ke kterým tématům jsme navrhli malé, proveditelné kroky.“ 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, Severní 
Porýní-Vestfálsko 

„Předtím jsem o panelových diskusích občanů 
nikdy neslyšel, ale ta myšlenka se mi zdála 
dobrá. Moji známí byli sice mírně skeptičtí 
ohledně toho, proč bych se měl zúčastnit, já 
jsem byl ale velmi zvědavý a chtěl jsem vědět, 
co se tam bude dít. I návštěva ministerstva 
zahraničí by pro mě byla výjimečnou 
zkušeností. 

 
Složení malé skupiny pro sociální spravedlnost, v níž jsem byl, bylo velmi 
silné, vypracovali jsme doporučení pro program Erasmus pro studenty. 
Byla tam skvělá dynamika, ta skupina pro mě byla velmi obohacující. 
Zejména závěrečná konference, která se konala ve dnech 15. a 16. ledna, 
na mě udělala dojem, dlouho na to budu vzpomínat. Výsledky ve všech 
skupinách byly působivé a mohu s nimi souhlasit. Já opravdu doufám, že 
politika se bude těmito tématy zabývat, protože se tady na nich podílela 
pestrá škála lidí a přineslo to skvělé výsledky. Doufám také, že lidé najdou 
jiný vztah k politice – u mě už se tak stalo. V paměti mi zůstane, že ta 
akce byla velmi důležitá. Rád bych také poděkoval moderátorům. 
Moderování mělo pro výsledek akce velký význam a zajistilo velmi 
civilizovanou interakci. 
Budoucnost EU je samo o sobě skvělé téma, tyto dny pro mě byly velmi 
obohacující. Nemyslím si, že by byly potřeba nějaké změny, spíše více 
takových akcí. Na začátku pro mě bylo obtížné se na vylosované téma 
nastavit, ale pak se mi podařilo se do něj rychle dostat. Bylo by přínosné, 
kdyby se konala druhá akce, která by dále témata prohloubila a opravdu 
rozšířila diskusi. Teď je trochu obtížné to všechno pustit z hlavy. Bylo by 
rovněž užitečné, kdybychom byli dále informováni o tom, jak se vlastně 
bude postupovat dál.“ 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, 
Bádensko-Württembersko „Chtěl jsem 
se panelové diskuse zúčastnit, protože 
jsem chtěl sdělit svůj názor lidem, kteří 
budou poslouchat. Budoucnost Evropy 
mi není lhostejná. Svými nápady jsem 
chtěl přispět k tomu, aby politika vnímala 
i jiná hlediska a to, co je pro občany, jako 
jsem já, důležité. 

 

V paměti mi zůstala zejména diskuse o možných řešeních. Domnívám se, 
že je dobré naslouchat názorům jiných lidí, zejména pokud mají dobré 
argumenty. 
Přál bych si více takových projektů s občany. Myslím si ale, že nemá 
smysl předem stanovovat témata. Lepší by bylo, kdyby účastníci určovali 
témata sami. Účastníci by se potom mohli sami rozdělit do skupin podle 
tematických oblastí podle vlastního uvážení. Tak se ukáže, která otázka 
občany nejvíce nezajímá a kde má vláda potenciál ke zlepšení.“ 
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- Průběh vnitrostátní panelové diskuse občanů o budoucnosti Evropy 

 


