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1. Hlavné zásady organizácie panelovej diskusie 
 

Celý proces panelovej diskusie bol navrhnutý tak, aby bol v súlade s usmerneniami pre národné 

panelové diskusie občanov v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy. Konkrétne: 

• Účel:  

Všetci, ktorí boli pozvaní, aby sa zúčastnili na diskusii, vyplnili dotazník, v ktorom uviedli ciele 

a zámery projektu s konkrétnymi odkazmi na Konferenciu o budúcnosti Európy, súvisiace 

témy a metódy zapojenia sa. 

• Transparentnosť: 

Účastníci dostali všetky materiály o iniciatíve k dispozícii prostredníctvom rôznych 

prostriedkov, pričom bol vždy uvedený odkaz na oficiálne webové sídlo konferencie 

a materiály sa e-mailom rozoslali všetkým účastníkom. 

• Inkluzívnosť: 

Pozvánka na účasť sa zverejnila rôznymi spôsobmi, napr.: emailová pozvánka všetkým 

členom komunity SWG (agentúra pre prieskum trhu a verejnej mienky), šírenie odkazov 

na vyplnenie prihlášok prostredníctvom sociálnych sietí Twitter a LinkedIn. Výsledkom bolo 

celkovo viac ako 400 zaznamenaných prístupov k formuláru prihlášky a 245 vyplnených 

prihlášok. (Náhodný) výber účastníkov sa uskutočnil tak, aby sa zabezpečila účasť osôb 

rôzneho pohlavia, veku, sociálneho prostredia, miesta bydliska a postavenia v zamestnaní. 

• Reprezentatívnosť: 

Hoci veľkosť vzorky nie je zo štatistického hľadiska reprezentatívna, mechanizmus 

na zostavenie vzorky bol navrhnutý tak, aby sa dosiahla maximálna rôznorodosť účastníkov 

s cieľom zreprodukovať mikrokozmos cieľového publika. 

• Informácie: 

Všetci účastníci dostali rozsiahly súbor informácií o konferencii, ako aj o témach panelovej 

diskusie. V úvodnej časti sa zopakovali ciele a spôsoby realizácie projektu v súlade so 

zásadami neutrality a úplnosti. Všetci účastníci mali príležitosť požiadať o ďalšie informácie 

a podrobnosti o podujatí, keďže dostali priame telefónne čísla na projektových manažérov 

SWG. 

• Pracovné skupiny: 

Hlavným cieľom celého procesu bolo sformulovať konkrétne odporúčania pre Európsku úniu, 

s ktorými sa účastníci vo všeobecnosti stotožnili. Výsledkom pracovného postupu a spôsobu 

vedenia skupín bol proces zameraný na zber podnetov účastníkov, ich rozvinutie a syntézu, 

ako aj ich overenie a validáciu samotnými skupinami v rámci nadväzujúcich pracovných 

zasadnutí. 

• Harmonogram: 

Počas pracovných zasadnutí sa vytvorila uvoľnená atmosféra, pričom účastníci mali dostatok 

času skúmať otázky, ktoré im boli pridelené, vyjadriť svoje názory a vypočuť si názory 

ostatných. S týmto zámerom sa tiež dve hlavné skupiny rozdelili do dvoch podskupín. Aj 

práca sa rozložila na dva dni, aby bolo možné riadne absorbovať nové myšlienky a faktory. 
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• Nadviazanie:  

V posledný deň práce sa všetky panelové diskusie zapojili do procesu overovania a validácie 

prvého návrhu odporúčaní, ktoré sa vypracovali v prvej fáze. Po predložení správy 

o výsledkoch oddeleniu pre európske politiky predsedníctva Rady ministrov a po získaní 

príslušného povolenia sa konečná verzia odporúčaní zaslala všetkým účastníkom diskusie. 

Všetci účastníci boli vyzvaní, aby naďalej sledovali činnosti konferencie prostredníctvom jej 

webového sídla a zverejňovaných aktualizácií. 

• Integrita: 

Celý proces vykonávala SWG úplne nezávisle podľa zadania. Oddelenie pre európske 

politiky predsedníctva Rady ministrov bolo neustále informované o jednotlivých krokoch 

iniciatívy a dosiahnutých výsledkoch. 

• Ochrana súkromia: 

Ochrana súkromia účastníkov bola plne zaručená. Záujemcovia museli pred účasťou 

na panelovej diskusii podpísať informovaný súhlas vyžadovaný zo zákona. 

• Hodnotenie: 

Na konci procesu dostali všetci účastníci dotazník na vyhodnotenie svojich skúseností, 

ktorého výsledky sú zhrnuté v tejto správe. 

 

2. Postupy výberu a zapojenia účastníkov 
 

Výber 

Cieľom fázy komunikácie pred podujatím bol nábor najmenej 50 talianskych občanov so záujmom 

zúčastniť sa iniciatíve. 

Na tento účel bol vytvorený krátky prihláškový formulár: dotazník, ktorý sa vypĺňal online 

na registrovanej platforme SWG, kde sa všetci záujemcovia o účasť na iniciatíve mohli prihlásiť 

vyplnením minimálnych údajov potrebných na ich zaradenie do skupín, z ktorých boli náhodne 

žrebovaní. Podmienkou účasti bolo, aby mali k dispozícii internetové pripojenie, zariadenie 

vybavené mikrofónom a videokamerou, a tiež aby podpísali chartu konferencie. 

Prihláškový formulár sa šíril prostredníctvom sociálnych sietí z účtov SWG. Na tento účel sa 

na Twitteri zverejnilo 6 a na LinkedIne 1 príspevok s týmito výsledkami: 

 
Sociálna sieť 

Dátum Počet pozretí 
Počet prístupov 

k odkazu na prihlášku 

Twitter 6 príspevkov  
8. – 10. marca 

889 31 

 

LinkedIn 

1 príspevok 

8. marca 
410 25 
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Zároveň boli členovia komunity SWG vyzvaní, aby sa prihlásili v súlade so stratégiou, ktorej cieľom 

bolo zaručiť maximálne zastúpenie talianskeho obyvateľstva, nielen pokiaľ ide o sociálno-

anagrafické charakteristiky, ale aj myšlienky, kultúrnu orientáciu a hodnoty. 

Prihlášky sa registrovali od 8.00 hod. 8. marca do 16.00 hod. 10. marca 2022, čo viedlo k celkovému 

počtu 420 prístupov k formuláru prihlášky a 225 vyplneným prihláškam. 

Oprávnených bolo 140 osôb, z ktorých bolo vybraných 70 na základe kritérií zameraných 

na zabezpečenie vyváženého zastúpenia účastníkov z hľadiska pohlavia, geografického rozloženia, 

veku a vzdelania. 

V rámci výberu záujemcov sa osobitná pozornosť venovala zásade spravodlivej pravdepodobnosti 

výberu účastníkov, pričom postupy vychádzali z kritéria podmienenej náhodnosti. 

Náhodnosť žrebovania bola ústredným prvkom projektu na zabezpečenie férovosti výberu 

účastníkov. V duchu iniciatívy sa však zdalo dôležité sledovať stratégiu zameranú nielen 

na zapojenie maximálneho možného počtu účastníkov, ale aj na zabezpečenie maximálnej 

rôznorodosti vybraných účastníkov s cieľom čo najviac podporiť inkluzívnosť. 

 

Stručný prehľad charakteristík účastníkov, ktorí spĺňali kritériá:  

 

 

Po vyžrebovaní 70 uchádzačov sa v dopoludňajších hodinách podujatia uskutočnili telefonické 

hovory s týmito uchádzačmi s cieľom potvrdiť ich účasť. Toto potvrdzovanie vykonalo registrované 

kontaktné centrum CATI SWG. Celkovo bolo na konci tejto fázy zaregistrovaných 59 účastníkov, 

ktorí potvrdili svoju účasť. 55 z nich sa aktívne zúčastnilo na diskusii. 
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Sociálne a vekové zloženie panelovej diskusie bolo takéto: 

 

 

Stručné zhrnutie náborového procesu: 
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Komunikačné materiály 

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň motivácie a zapojenia od samého začiatku boli všetkým 

účastníkom sprístupnené tieto materiály: 

• Informačné prehľady o Konferencii o budúcnosti Európy a národných panelových 
diskusiách 

• Charta Konferencie o budúcnosti Európy 
• Kategórie tém, ktoré budú predmetom panelových diskusií 
• Technické a organizačné informácie potrebné na účasť 

 

3. Organizácia panelovej diskusie 
 

S cieľom maximalizovať účasť ľudí s pracovnými záväzkami sa diskusia rozdelila do dvoch po sebe 

nasledujúcich poldňových zasadnutí (vrátane dňa pracovného voľna): 

• piatok 11. marca od 16.00 do 20.00 hod. 

• sobota 12. marca od 10.00 do 12.00 hod. 

Na jednej strane malo toto rozdelenie za cieľ uľahčiť účasť pracovníkov na iniciatíve a na strane 

druhej podporiť pozornosť a angažovanosť, ako aj hlbšiu diskusiu o prezentovaných otázkach 

a návrhoch. 

Účastníci diskusie mali prístup k obom pracovným zasadnutiam prostredníctvom platformy 

GoToMeeting. Rozdelili sa do 4 skupín (dve pre každú tematickú oblasť), ktoré viedol moderátor zo 

SWG, pričom zapisovateľ vypracoval zápisnicu z jednotlivých vystúpení. Moderátori viedli diskusie 

skupín v dvoch líniách (osobitná línia pre každú tematickú oblasť) s cieľom čo najviac zapojiť 

všetkých účastníkov a zabezpečiť prístup založený na maximálnej inklúzii a neutralite. 

 

 

4. Pracovný program 
 

Prvé zasadnutie (piatok 11. marca 2022) 

• 15.00 hod. – začiatok pripojenia a príležitosť pre účastníkov pripojiť sa k platforme, ako aj 
skontrolovať fungovanie svojich audio a video systémov 

• 16.00 hod. – úvod moderátora: vysvetlenie kontextu iniciatívy a štruktúry práce 
• 16.15 hod. – rozdelenie účastníkov do skupín na základe preferencií uvedených v prihláške 
• 16.20 hod. – začiatok diskusie v skupinách 
• 20.00 hod. – koniec zasadnutia 
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Druhé zasadnutie (sobota 12. marca 2022) 

• 10.00 hod. – začiatok práce, prečítanie výsledkov prvého dňa 
• 10.15 hod. – pokračovanie diskusie, postrehy a pripomienky účastníkov 
• 12.00 hod. – ukončenie práce 
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5. Získané odporúčania 
 

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 

a zamestnanosť 
 

1. Prekonanie výrobného modelu 20. storočia 
 

Účastníci diskusie sa domnievajú, že z najnovších svetových udalostí (pandémia COVID-19 

a konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou) jasne vyplynuli obmedzenia súčasného európskeho 

výrobného modelu a potreba zrevidovať prístup, ktorý mnohí označujú za „typický pre dvadsiate 

storočie“. 

Dôkazy o závislosti Európy od energie a potravín kupovaných z krajín mimo Európskej únie, ako aj 

zistenie (počas pandémie), že sami nedokážeme vyrobiť množstvo zdravotníckych pomôcok 

a vakcín potrebné na boj proti šíreniu vírusu, viedli k tomu, že ľudia vnímajú zásadnú slabú stránku 

nášho hospodárskeho systému súvisiacu s nedostatkom sebestačnosti. 

Zároveň jasne vnímajú, že silnejšie hospodárstvo, ktoré je schopné vytvárať pracovné miesta 

v kontexte sociálnej spravodlivosti, musí klásť silný dôraz aj na technologický rozvoj. Na tento účel 

je nevyhnutné podporovať vzdelávací systém, ktorý sa čoraz viac zameriava na predmety 

v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM). 

Zdá sa, že technologické inovácie, udržateľná energia, ale aj cestovný ruch a kultúra sú tri 

základné smery rozvoja európskeho hospodárstva budúcnosti s osobitným zameraním 

na zachovanie základnej výroby, aby sa zabránilo riziku nadmernej závislosti od krajín mimo EÚ, 

pokiaľ ide o dodávky základných výrobkov a surovín. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Účinné riešenie zmeny klímy a alternatívnych zdrojov energie. 

2. Investície do hospodárstva založeného na cestovnom ruchu a kultúre 

vrátane mnohých malých destinácií v Európe. 

3. Dôraz na technológie a inovácie ako hnacie sily rastu. 

4. Zníženie závislosti od iných krajín, pokiaľ ide o suroviny, zdroje energie 

a poľnohospodárstvo. 

5. Podpora mladých ľudí, aby študovali vedecké predmety. 
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2. Produktívna a inkluzívna regulácia výroby 
 

Prekonanie modelu hospodárstva 20. storočia si tiež vyžaduje revíziu pravidiel a postupov regulácie 

podnikateľskej činnosti. V tomto smere vznikli štyri odporúčania založené na rovnakom logickom 

princípe: na jednej strane zjednodušenie pravidiel a na strane druhej zachovanie vysokej úrovne 

ostražitosti, pokiaľ ide o priestupky a pochybenia (najmä pokiaľ ide o falšovanie a nekalú súťaž). 

Veľká pozornosť sa venuje tomu, aby hospodárske pravidlá boli v prvom rade produktívne, aby sa 

v čo najväčšej miere obmedzili tie alternatívy, ktoré vnucujú štandardizáciu výrobných procesov 

(a pritom ohrozujú špecifické miestne výrobky s hlbokými kultúrnymi koreňmi), a tiež, aby sa čo 

najviac obmedzilo ničenie poľnohospodárskych aktív vyplývajúce z potreby dodržiavať vopred 

stanovené výrobné množstvá. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

 
1. Zníženie byrokracie (povolenia, certifikácie). 

2. Zníženie štandardizácie výrobkov a uznanie miestnych a regionálnych 

kultúrnych a výrobných špecifík (rešpektovanie výrobných tradícií). 

3. Prekonanie logiky „fixných kvót“ v poľnohospodárskej výrobe, s ktorou 

súvisí ničenie nadmernej produkcie. 

4. Boj proti falšovaniu a nekalej súťaži. 

 

3. Meranie rastu z hľadiska osobného šťastia a nie množstva výrobkov 
 

Prekonanie výrobného modelu 20. storočia neznamená len zmenu výrobných metód, ale aj prijatie 

novej kultúry, v ktorej sa ukazovatele rastu nezameriavajú len na množstvo vyrobeného tovaru, ale 

aj na schopnosť zabezpečiť, aby občania boli šťastní. V novom hospodárstve nemôže byť kľúčovým 

faktorom posudzovania účinkov a investícií tovar, ale ľudia. Z toho vyplýva potreba prejsť zo 

systému ukazovateľov založených na množstve vyrobeného tovaru (HDP) na systém schopný 

merať blaho ľudí (HDB – hrubé domáce blaho). 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Vytvorenie hospodárstva, ktoré sa zameriava viac na produkciu šťastia 

(hrubé domáce blaho) ako tovaru (hrubý domáci produkt). 
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4. Väčšia integrácia štátov 
 

Všetkým, dokonca aj tým, ktorí sú menej spokojní so súčasným usporiadaním a výsledkami, ktoré 

doteraz dosiahla Európska únia, je jasné, že menová únia nestačí a že Európa musí byť schopná 

konať čoraz dôraznejšie ako súdržný politický subjekt, ktorý bude navonok rokovať jednotne 

a smerom dovnútra konať s väčším dôrazom na solidaritu. Väčšia jednota je kľúčovým aspektom 

zvyšovania politickej, obchodnej a výrobnej sily Európskej únie: je potrebná homogénnosť 

základných právnych predpisov, ako aj integrovaný a súdržný systém zdaňovania podnikov 

a občanov, v ktorom sú zosúladené mzdy a služby občanom. Len tak budeme mať Európu schopnú 

znížiť sociálne rozdiely a podporiť kvalitu života. 

Znamená to, že sa nevzdáme výdobytkov posledných rokov a zachováme koncepciu sociálneho 

štátu, ktorú účastníci panelu označili za najrozvinutejšiu na svete a najviac zameranú 

na zabezpečenie rovnakých príležitostí a sociálnej spravodlivosti pre občanov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Žiadne kompromisy, pokiaľ ide o sociálne práva (verejné zdravie, verejné 

vzdelávanie, pracovné politiky). 

2. Konsolidácia úsilia v oblasti jednotnej meny a prepojenia platobných 

systémov a telekomunikácií. 

 

Dnes sa však zdá, že všetko, čo sa urobilo v minulosti, už nestačí, a Európa budúcnosti musí urobiť 

rozhodujúci krok vpred v integrácii členských štátov v súlade s vnútornou víziou, ktorá už nie je 

založená na hospodárskej súťaži, ale na spolupráci, a ktorá každému európskemu občanovi 

umožní, aby využíval rovnaké systémy záruk a príležitostí vo všetkých členských štátoch Únie. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Prekonanie osobitných záujmov jednotlivých štátov a tendencie hľadať 

individuálne výhody na úkor iných. 

2. Vytvorenie systému, ktorým sa zabezpečia rovnaké zákony, daňové 

systémy, práva a povinnosti vo všetkých krajinách. 

3. Koordinácia daňových režimov medzi jednotlivými štátmi, najmä pokiaľ 

ide o podniky (žiadne slobodné pásma alebo nízke dane). 

4. Súdržné ceny výrobkov a záruka rovnakej kúpnej sily v jednotlivých 

štátoch. 

5. Znižovanie mzdových rozdielov medzi jednotlivými štátmi a ich 

geografickými regiónmi. 

6. Stanovenie spoločnej zodpovednosti za verejné dlhy členských štátov. 
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5. Politiky začleňovania 
 

Ak má byť Európa spravodlivá a schopná ponúknuť šťastie svojim občanom, musí byť inkluzívna 

a neustále venovať veľkú pozornosť boju proti nerovnostiam. V odporúčaniach sa určuje smer, ako 

dosiahnuť ciele, ktoré občanom dlhodobo ležia na srdci (ako je rodová rovnosť), a uvádzajú nové 

požiadavky spojené s kultúrnou transformáciou súčasných spoločností (digitálne nerovnosti a právo 

žiť v zdravom prostredí). 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Dosiahnutie úplnej rodovej rovnosti, a to aj posilnením otcovskej 

rodičovskej dovolenky a zariadení starostlivosti o deti. 

2. Riešenie digitálnych nerovností. 

3. Zabezpečenie zdravého a udržateľného životného prostredia pre všetkých 

európskych občanov. 

4. Zabezpečenie príležitostí na sociálnu mobilitu, a teda plnej šance 

na sebarealizáciu a sebaurčenie. 

5. Podpora generačnej zmeny na všetkých úrovniach. 

6. Vyvážené riadenie prijímania utečencov a migrantov v rôznych štátoch. 

 

 

Opäť sa zdá, že úloha škôl a politík v oblasti vzdelávania je kľúčová, nielen na to, aby mladí ľudia 

získali zručnosti, ktoré potrebujú na vstup na trh práce, ale aj na budovanie európskej kultúry. Po 

vybudovaní Európy inštitúcií je nevyhnutné vybudovať Európu národov. Z tohto hľadiska sa 

zdôrazňuje ústredný význam spoločného jazyka s cieľom umožniť dialóg medzi občanmi rôznych 

krajín a rovnaký prístup k službám. Sen o esperante sa rozplynul a po odchode Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie vznikli pochybnosti, či je možné prijať angličtinu za spoločný jazyk, ktorý 

je kľúčový v medzinárodných vzťahoch, ako aj v rámci vedy a ekonomiky. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Podpora prijatia spoločného jazyka. 

2. Investície do škôl a vyučovanie histórie Európy namiesto histórie 

jednotlivých národov, ako aj politickej ekonómie a občianskej výchovy. 

3. Prístup ku kultúre, vzdelávaniu a výmenám medzi študentmi a občanmi 

jednotlivých členských štátov. 
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Politiky zamerané na začleňovanie zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní prístupu občanov 

k príležitostiam. Účastníci panelovej diskusie v tejto súvislosti zdôraznili, že Taliansko často 

nedokázalo využiť európske finančné prostriedky, ktoré boli na tento účel k dispozícii. Začlenenie 

a prístupnosť znamenajú, že európske inštitúcie majú bližšie ku svojim občanom a že európski 

občania majú viac informácií o právach, ktoré im prináležia. Z toho vyplýva dôležitosť priameho 

vzťahu medzi inštitúciami Únie a občanmi, ktorý nemusí byť nevyhnutne sprostredkovaný členskými 

štátmi. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Podpora využívania európskych fondov na znižovanie nerovností. 

2. Prístupnosť a blízkosť európskych inštitúcií k občanom. 

3. Podpora priameho prístupu občanov a jasné informovanie o ich právach 

a príležitostiach. 

 

6. Zamestnanosť 
 

Otázka zamestnanosti sa objavovala neustále ako prierezový prvok, ktorý priamo súvisí so 

schopnosťou Európskej únie zrealizovať vlastné odporúčania. Z diskusie účastníkov jasne 

vyplynulo, že otázka zamestnanosti má pre životy ľudí zásadný význam, nemožno ju však riešiť bez 

posilnenia tém hospodárskej a sociálnej spravodlivosti. Existuje silné očakávanie, že v Európskej 

únii budú mať aktívne politiky v oblasti práce aj naďalej ústredné miesto a že budú čoraz 

koordinovanejšie. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Podpora pracovných výmen v Európe prostredníctvom Európskeho centra 

práce. 

2. Integrované politiky zamestnanosti na úrovni EÚ. 

3. Poskytovanie stimulov podnikom, ktoré ponúkajú zamestnanie. 
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 Európa vo svete 

 

Nedávne medzinárodné udalosti, a najmä vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, výrazne ovplyvnili 

vnímanie úlohy, ktorú by Európa mala zohrávať na medzinárodnej úrovni. 

Získané odporúčania sa v zásade zameriavali na posilnenie postavenia Únie (z hľadiska identity aj 

hospodárskej sily), aby bola vo vzťahoch s inými krajinami referenčným a stimulačným modelom. 

 

 

 

 

 

1. Posilnenie európskej identity 

 

Na to, aby si Únia získala uznanie aj mimo svojich hraníc, musí byť v prvom rade vnútorne súdržná, 

a to nielen z hospodárskeho a finančného hľadiska, ale aj z hľadiska identity a hodnôt. Táto identita 

sa nemá vytvárať homologizáciou, ale posilnením miestnych špecifík v rámci spoločných základných 

hodnôt. 

V tejto súvislosti sa uvažuje aj o možnom rozšírení obvodu Únie, čo by sa podľa niektorých 

účastníkov panelovej diskusie nemalo robiť paušálne, ale malo by sa zamerať skôr na vzájomné 

uznávanie kultúry a hodnôt namiesto hospodárskych noriem. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Posilnenie európskych hodnôt, kultúrnych charakteristík, ako aj 

regionálnych špecifík. 

2. Vytvorenie inštitútu pre európsku kultúru na podporu kultúry rešpektu 

a vzájomnej výmeny podnetov medzi občanmi rôznych štátov. 

3. Opätovné vymedzenie zásad príslušnosti pre nové kandidátske krajiny 

s posilnením faktorov, ako sú kultúrna identita a hodnoty. 

 

  

Posilnenie 

európskej identity 

Posilnenie hospodárstva a 

inštitúcií 
Spolupráca a 

partnerstvá 

 

Politický a kultúrny 

referenčný bod 
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2. Posilnenie hospodárstva a inštitúcií 

 

Európa budúcnosti by mala zohrávať vedúcu úlohu na medzinárodnej úrovni, a to možno splniť, len 

ak bude Únia silná a nezávislá od iných krajín. Je všeobecne známe, že krajiny Únie majú 

nedostatok surovín, je však nevyhnutné, aby Únia bola schopná zabezpečiť väčšiu nezávislosť, 

pokiaľ ide o dodávky energie, poľnohospodárstvo a technologické výrobky. 

To si vyžaduje cielené investície, aby sme dohnali vývoj v oblastiach, ako sú technológie (v ktorých 

podľa všetkého Európska únia v súčasnosti nemá vedúcu úlohu), ale aj potravinársky a energetický 

sektor. 

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vrátila do stredobodu pozornosti integrovanú európsku obrannú 

politiku s osobitnou identitou a väčšou autonómiou vo vzťahu k NATO, pričom o členstve v ňom nie 

sú pochybnosti. 

Potrebné sú aj premyslené rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti a výrazné investície do vedy 

a výskumu s cieľom zvýšiť zručnosti mladých Európanov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Posilnenie domácej výrobnej kapacity: potravinový reťazec (najmä 

pšenica) a technológie (mikročipy). 

2. Zveľaďovanie typických regionálnych a európskych výrobkov. 

3. Posilnenie európskych priemyselných klastrov (napr. v oblasti ocele). 

4. Posilnenie miestnej výroby energie s ekologickým zameraním (plyn, 

solárna a veterná energia). 

5. Vývoj leteckých a kozmických technológií. 

6. Vytvorenie európskych vedeckých laboratórií (európska vírusová banka). 

7. Vytvorenie spoločnej európskej armády, ktorá bude pôsobiť v rámci 

NATO, ale zároveň pomôže ísť nad jeho rámec. 

8. Investície do odbornej prípravy školiteľov (európske výmeny pre učiteľov, 

Erasmus pre učiteľov). 

9. Zvýšenie mobility európskych výskumných pracovníkov prostredníctvom 

rozvoja nových vedeckých inštitúcií Spoločenstva. 

10. Podpora vzniku inovatívnych startupov. 
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3. Spolupráca a partnerstvá 

 

Európa budúcnosti nemá byť pevnosťou, ktorá bráni svoje bohatstvo, ale protagonistom 

na medzinárodnej scéne, ktorý je schopný viesť dialóg so všetkými krajinami sveta. Tento dialóg 

vychádza z pozície obchodnej mocnosti a má za cieľ dosiahnuť vedúce hospodárske postavenie, 

a to možno upevniť budovaním partnerstiev a projektov veľkého medzinárodného rozsahu. 

To všetko s ohľadom na spoluprácu a pozornosť venovanú menej bezpečným oblastiam sveta 

vrátane ad hoc projektov na podporu najchudobnejších krajín, ako aj kultúrnych a hospodárskych 

výmen s východnými krajinami. 

Osobitná pozornosť sa má venovať aj otázke migrácie, väčšej koordinácii medzi jednotlivými štátmi 

a využívaniu spoločných postupov na vybavovanie žiadostí a riadenie tokov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Podpora vývozu. 

2. Podpora medzinárodných európskych turistických trás. 

3. Vytvorenie systému obchodných rokovaní na európskej úrovni (nie 

z pozície jednotlivých štátov alebo spoločností, ale ako Únia) s cieľom 

získať lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ktorého súčasťou budú aj obmedzenia 

spojené s dodržiavaním ľudských práv. 

4. Realizácia veľkých medzinárodných projektov, ako je Medzinárodná 

vesmírna stanica. 

5. Financovanie projektov v Afrike zameraných na budovanie škôl 

a nemocníc bez koloniálneho prístupu, ale namiesto toho so zameraním 

na dodržiavanie európskych práv a hodnôt. 

6. Investície do lokálnej odbornej prípravy (najmä pre ženy) 

v najchudobnejších krajinách. 

7. Podpora výmen medzi technikmi a školiteľmi. 

8. Vytvorenie systému spoločných pravidiel pre prístup migrantov, 

s rozdielnymi postupmi pre humanitárnu a ekonomickú migráciu a so 

spravodlivým rozdelením medzi jednotlivé štáty podľa spoločných 

pravidiel (sčítanie a kontrola správania a zamestnanosti). 
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4. Politický a kultúrny referenčný bod 

 

V uvedenom scenári sa od Európy požaduje, aby predstavovala jasný politický a kultúrny referenčný 

bod na svetovej úrovni z hľadiska práv a etiky a aby bola príkladom, tým že bude prijímať 

rozhodnutia zamerané na zaručenie zdravého životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv 

a dialóg medzi Východom a Západom. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Stáť na čele ako zelený kontinent, dosiahnuť nulové emisie pred 

ostatnými a zvýšiť výrobu čistej energie (veterná a slnečná energia). 

2. Vývoz technológií na výrobu tovaru s nulovým vplyvom na životné 

prostredie. 

3. Pôsobiť ako styčný bod (verejné miesto, agora) medzi Východom 

a Západom, podporovať kultúrne výmeny a spoločné kultúrne iniciatívy 

(ako sú Svetové dni umenia, ktoré sa budú konať striedavo v rôznych 

európskych hlavných mestách s účinkujúcimi zo Západu a Východu). 

4. Vytvorenie európskeho etického modelu riadenia migračných procesov, 

ktorý sa stane spoločným aj na medzinárodnej úrovni. 

 

 

6. Záverečné hodnotenie účastníkov 
 

Po dvoch pracovných dňoch boli všetci účastníci vyzvaní, aby vyplnili krátky dotazník a zhodnotili 

svoje skúsenosti. Hodnotiaci dotazník sa rozoslal dva dni po skončení diskusie s cieľom poskytnúť 

všetkým účastníkom čas na spracovanie a poskytnutie vyváženej spätnej väzby. 

Z výsledkov vyplýva mimoriadne vysoká úroveň spokojnosti, a to pokiaľ ide o záujem účastníkov, 

jednoduchosť zapojenia sa a hodnotenie prijatia príspevkov a inklúzie. 
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SPOKOJNOSŤ ÚČASTNÍKOV PANELOVEJ DISKUSIE 

 

 

 

Hoci sa životné skúsenosti, zručnosti a motivácia účastníkov rôznili, všetci mali pocit silnej 

zaangažovanosti: 98 % respondentov, ktorí vyplnili dotazník, malo pocit, že sa zapájali aktívne 

a pozitívne prispeli k diskusii. 

Vo všeobecnosti sa užitočnosť tejto skúsenosti hodnotila veľmi pozitívne, predovšetkým ako 

príležitosť na aktívnu účasť, ktorá vyvolala pocit priblíženia sa k inštitúciám Spoločenstva. 

Výsledkom bolo, že si takmer všetci respondenti želali, aby sa takáto iniciatíva zopakovala. 

 

 POSÚDENIE RELEVANTNOSTI „TALIANSKEJ PANELOVEJ DISKUSIE OBČANOV PRE 

KONFERENCIU O BUDÚCNOSTI EURÓPY“
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Bola to strata času

Približuje európske inštitúcie k občanom

Môže prispieť k zlepšeniu budúcnosti Európy

Je užitočná, aby Európske inštitúcie poznali
názory občanov

Mala by sa opakovať častejšie
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Všetci účastníci uviedli, že ak by sa takáto iniciatíva zopakovala, ochotne by sa na nej zúčastnili 

a odporúčali by ju aj svojim priateľom. 

 


