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1. Vodilna načela pri organizaciji foruma 
 

Celotna izvedba foruma je bila zasnovana v skrbi za skladnost z navodili iz smernic za nacionalne 

državljanske forume v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Konkretneje s posameznih 

ustreznih vidikov: 

• Namen:  

Vsi, ki so bili povabljeni k sodelovanju na forumu, so izpolnili vprašalnik o sodelovanju, v 

katerem so bili navedeni cilji in smotri projekta ob konkretnem sklicevanju na Konferenco o 

prihodnosti Evrope, obravnavane teme in načine udejstvovanja. 

• Preglednost: 

Vse gradivo, namenjeno predstavitvi pobude, je bilo sodelujočim na voljo na različne 

načine, pri čemer so bili v vseh primerih navedeni sklici na uradno spletno mesto 

Konference, gradivo pa je bilo vsem sodelujočim poslano po elektronski pošti. 

• Vključujočnost: 

Vabila k sodelovanju so bila posredovana po več kanalih, predvsem po elektronski pošti 

članom in članicam skupnosti SWG ter s povezavami na prijavni obrazec, objavljenimi na 

Twitterju in Linkedinu. Dostopov do prijavnega obrazca je bilo več kot 400, dejanskih prijav 

pa 245. Izbor sodelujočih (naključen) je bil izveden tako, da bi bila zagotovljena 

zastopanost različnih spolov, starosti, socialnih ozadij, krajev prebivališča in zaposlitvenih 

statusov. 

• Reprezentativnost: 

Čeprav velikost vzorca v statističnem smislu ni reprezentativna, pa je bil mehanizem za 

oblikovanje vzorca zasnovan tako, da bi bila med sodelujočimi dosežena kar največja 

heterogenost in s tem reprodukcija mikrokozmosa ciljnega občinstva. 

• Informacije: 

Vsi sodelujoči so imeli na voljo zajetno količino informacij o Konferenci in temah za 

razpravo v okviru foruma. V uvodnem delu so bili ponovno podani cilji in izvedbeni pogoji 

projekta, in sicer v skladu z načeloma nevtralnosti in celovitosti. Vsi sodelujoči so lahko za 

več informacij in podrobnosti o dogodku zaprosili po telefonu na neposredne številke 

projektnih vodij SWG. 

• Posvetovalne skupine: 

Ključni cilj celotnega procesa je bil oblikovati konkretna priporočila, naslovljena na 

Evropsko unijo, okrog katerih bi se sodelujoči na splošno strinjali. V središču procesa, ki se 

je izoblikoval z delovnim pristopom in načinom vodenja skupin, je bilo zbiranje prispevkov 

udeležencev, njihova obravnava in sinteza, pa tudi njihovo preverjanje in potrjevanje na 

naslednji delovni seji skupin samih. 

• Časovni vidiki: 

Na delovnih sejah je bilo ustvarjeno sproščeno vzdušje, tako da so sodelujoči imeli na 

razpolago ves čas, potreben, da se poglobijo v ponujena jim razpravna vprašanja, izrazijo 

svoja mnenja in prisluhnejo drugim. Iz prav tega razloga je bilo odločeno tudi, da se dve 

glavni skupini razdelita vsaka v dve podskupini. Prav tako sta bila za delo predvidena dva 

dneva, da bi se oblikovani preudarki lahko dodobra izčistili. 
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• Nadaljnji koraki:  

Drugi delovni dan so vse skupine sodelovale v postopku preverjanja in potrjevanja prvega 

osnutka priporočil, pripravljenih v prvi delovni fazi. Po predložitvi poročila o rezultatih 

oddelku predsedstva Ministrskega sveta, pristojnemu za evropske politike, in po prejemu 

ustreznega pooblastila, so vsi sodelujoči na forumu prejeli končno različico priporočil. 

Sodelujoči so bili povabljeni, naj dejavnosti Konference vsekakor spremljajo še naprej prek 

spletnega mesta in posodobitev, ki bodo sledile. 

• Integriteta: 

Ves delovni proces je popolnoma samostojno izpeljala SWG v skladu s podeljenim 

mandatom. Oddelku predsedstva Ministrskega sveta, pristojnemu za evropske politike, se 

je stalno poročalo o različnih fazah pobude in doseženih rezultatih. 

• Zasebnost: 

Sodelujočim je bila zajamčena popolna zasebnost. Za sprejem v forum so morali vsi 

kandidati in kandidatke podpisati informirano privolitev, kot zahteva zakon. 

• Ocena: 

Ob zaključku pobude je bil vsem sodelujočim dan vprašalnik, da bi ocenili izkušnjo. 

Ustrezni rezultati so povzeti v tem poročilu. 

 

2. Postopek izbora in vključitve sodelujočih 
 

Izbor 

Cilj v fazi komunikacije pred dogodkom je bil pridobiti vsaj 50 italijanskih državljanov in državljank, 

ki bi jih zanimalo sodelovanje pri pobudi. 

V ta namen je bil pripravljen kratek obrazec za samoprijavo. To je bil vprašalnik, ki ga je bilo treba 

izpolniti na spletni platformi same SWG, s pomočjo katerega so se vsi interesenti in interesentke 

lahko prijavili tako, da so navedli minimalni obseg podatkov, potrebnih za njihovo razporeditev v 

skupine, iz katerih se je nato naključno izbiralo sodelujoče. Pogoj za sodelovanje je bila internetna 

povezava, naprava, opremljena z mikrofonom in video kamero, ter podpis listine Konference. 

Prijavni obrazec je bil razposlan prek družbenih omrežij iz računov SWG. V ta namen je bilo na 

Twitterju šest objav, na Linkedinu pa ena. Rezultati so bili naslednji: 

 
Družbeno 
omrežje 

Datum Število ogledov 
Število dostopov do 
povezave za prijavo 

Twitter 6 objav 
med 8. in 10. marcem 

889 31 

 

Linkedin 

1 objava 

8. marca 
410 25 
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Hkrati so bili – v skladu s strategijo vključevanja v pobudo, katere cilj je bil čim boljša zastopanost 

italijanskega prebivalstva, ne le s socio-demografskega vidika, temveč tudi z vidika idej, kulturnih 

nazorov in vrednot – k sodelovanju povabljeni tudi člani in članice skupnosti SWG. 

Prijave so bile odprte od 8. ure 8. marca do 16. ure 10. marca 2022. Dostopov do prijavnega 

obrazca je bilo skupaj 420, izpolnjenih prijav pa 225. 

Dejansko upravičenih je bilo skupaj 140. Od teh je bilo izbranih 70, in sicer na podlagi merila, 

katerega cilj je bil zagotoviti uravnoteženo zastopanost z vidika spola, geografske porazdelitve, 

starosti in stopnje izobrazbe. 

Pri obravnavi prijav je bilo še prav posebej upoštevano načelo pravične in poštene verjetnosti za 

izbor, pri čemer so postopki temeljili na merilu pogojne naključnosti. 

Naključnost izbora je bila osrednji element projekta v skrbi za pravičnost in poštenost postopka 

vključitve. Vendar se je, sledeč duhu pobude, zdelo pomembno zagotoviti, da sprejeta strategija ne 

privede le do kar največjega možnega števila oseb, temveč tudi do njihove kar najširše 

raznolikosti, in sicer v prizadevanjih za kar najtemeljitejšo vključujočnost. 

 

Če povzamemo, je profil upravičenih do sodelovanja naslednji: 

 

 

Po izboru 70 kandidatov in kandidatk so bili zjutraj na dan dogodka opravljeni telefonski klici, da bi 

izbrani in izbrane potrdili svoje sodelovanje. Te klice je opravil kontaktni center CATI pod okriljem 

same SWG. Ob koncu te faze je bilo registriranih oseb, ki so potrdile svojo udeležbo, skupaj 59. 

Od teh jih je na forumu nato dejavno sodelovalo 55. 
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Socialni in starostni profil foruma je bil takle: 

 

Na kratko o rezultatih postopka iskanja sodelujočih: 
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Komunikacijsko gradivo 

Za zagotovitev visoke ravni motivacije in sodelovanja vse od prve naloge dalje je bilo vsem 

sodelujočim ponujeno naslednje gradivo: 

• Predstavitvene pole o Konferenci o prihodnosti Evrope in o nacionalnih forumih 
• Listina Konference o prihodnosti Evrope 
• Vprašanja v okviru tem, o katerih naj bi se razpravljalo na forumu 
• Informacije tehnične in organizacijske narave, potrebne za sodelovanje 

 

3. Organizacija foruma 
 

Da bi sodelovanje omogočili čim širšemu krogu tistih z delovnimi obveznostmi, je forum potekal 

dva zaporedna polovična dneva, pri čemer je bil eden državni praznik, in sicer v: 

• petek, 11. marca, od 16.00 do 20.00 

• soboto, 12. marca, od 10.00 do 12.00 

Po eni strani je bilo tako odločeno zato, da bi pri pobudi laže sodelovali tudi zaposleni in 

zaposlene, po drugi strani pa da bi obveznost sodelovanja nekoliko porazdelili v korist globlji 

zavzetosti in udejstvovanju, pa tudi bolj poglobljeni obravnavi vprašanj in predlogov. 

Sodelujoči na forumu so obema delovnima sejama prisostvovali prek platforme GoToMeeting. 

Razdeljeni so bili v štiri skupine (dve za vsako tematsko področje), ki so jih vodili 

moderatorji/moderatorke SWG, vsaka pa je imela tudi zapisnikarja/zapisnikarico. 

Moderatorji/moderatorke so razprave v skupinah vodili v dveh smereh (eni za vsako tematsko 

področje), s čimer so si prizadevali za čim intenzivnejše udejstvovanje vseh sodelujočih in 

zagotavljali pristop, prežet s čim več inkluzije in nevtralnosti. 

 

 

4. Delovni program 
 

Prva seja (petek, 11. marec 2022) 

• 15.00 – Otvoritev povezave. Sodelujoči se lahko povežejo na platformo in tako preverijo 
delovanje svoje avdio in video opreme. 

• 16.00 – Uvod: voditelj/voditeljica pojasni ozadje te pobude in predstavi organizacijo dela. 
• 16.15 – Sodelujoči se razdelijo v skupine na podlagi preferenc, navedenih ob prijavi. 
• 16.20 – Začetek razprav v skupinah. 
• 18.00 – Konec seje. 
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Druga seja (sobota, 12. marec 2022) 

• 10.00 – Nadaljevanje dela s predstavitvijo rezultatov dela prvega dne. 
• 10.15 – Nadaljevanje razprave, spoznanja in pripombe sodelujočih. 
• 12.00 – Konec dela. 
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5. Zbrana priporočila 
 

Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna 

mesta 
 

1. Preseči proizvodni model 20. stoletja 
 

Sodelujoči na forumu imajo vtis, da so se ob najnovejših svetovnih dogodkih (pandemija covida-19 

in konflikt med Rusijo in Ukrajino) z vso silovitostjo pokazale omejitve sedanjega evropskega 

proizvodnega modela. Ti dogodki razgaljajo potrebo po reviziji pristopa, ki ga mnogi opisujejo kot 

„pristop dvajsetega stoletja“. 

Očitna odvisnost Evrope od energije in hrane, kupljene v državah zunaj Evropske unije, in 

spoznanje (med pandemijo), da nismo sposobni proizvesti zadostne količine medicinskih 

pripomočkov in cepiv, da bi se sami spoprijeli s širjenjem virusa, sta botrovala občutku, da naš 

gospodarski sistem ni dovolj samozadostnosten in je zato že v temelju šibek. 

Hkrati vlada jasno prepričanje, da mora imeti močnejše gospodarstvo, ki bo sposobno ustvarjati 

delovna mesta v okviru socialne pravičnosti, močne tehnološke adute. Da bi to dosegli, je bistveno, 

da se podpre izobraževalni sistem, pri katerem bo vse bolj poudarek na naravoslovju, tehnologiji, 

inženirstvu in matematiki. 

Tehnološke inovacije, trajnostna energija, a tudi turizem in kultura, se kažejo kot tri temeljne 

razvojne usmeritve evropskega gospodarstva prihodnosti, s posebnim poudarkom na ohranjanju 

osnovne proizvodnje, da se ne bi izpostavljali prekomerni odvisnosti od tretjih držav pri oskrbi z 

osnovnimi proizvodi in surovinami. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Učinkovit pristop k podnebnim spremembam in alternativnim virom 

energije 

2. Naložbe v gospodarstvo, ki bo temeljilo na turizmu in kulturi, vključujoč 

tudi številne manjše destinacije v Evropi 

3. Osredotočenost na tehnologijo in inovacije kot gonili rasti 

4. Zmanjšanje odvisnosti od drugih držav pri surovinah, virih energije in 

kmetijstvu 

5. Spodbujanje mladih k študiju naravoslovnih predmetov 
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2. Produktivni in inkluzivni proizvodni predpisi 
 

Da bi presegli gospodarsko organizacijo dvajsetega stoletja, je potreben pregled pravil in 

postopkov, ki urejajo delovanje podjetij. V tem smislu so navedena štiri priporočila z isto logiko: po 

eni strani naj se poenostavijo pravila, po drugi pa ohrani visoka stopnja nadzora nad kršitvami 

(zlasti v zvezi s ponarejanjem in nelojalno konkurenco). 

Velika pozornost je namenjena temu, da morajo biti gospodarska pravila v prvi vrsti naklonjena 

ustvarjanju, tako da se čim bolj zmanjšajo ukrepi, ki pomenijo standardizacijo proizvodnih 

postopkov (kar ogroža posebne lokalne proizvode z globokimi kulturnimi koreninami), pa tudi 

uničevanje kmetijske dediščine zaradi potrebe po ohranjanju vnaprej določenih proizvodnih količin. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

 
1. Zmanjšanje birokracije (dovoljenja, certificiranje) 

2. Zmanjšanje standardizacije proizvodov ter priznavanje lokalnih in 

regionalnih kulturnih in proizvodnih posebnosti (spoštovanje proizvodnih 

tradicij) 

3. Preseganje logike „fiksnih kvot“ v kmetijski proizvodnji s posledičnim 

uničevanjem presežnih proizvodov 

4. Boj proti ponarejanju in nelojalni konkurenci 

 

3. Merjenje rasti na podlagi sreče ljudi in ne količine izdelkov 
 

Preseganje modela proizvodnje dvajsetega stoletja ne pomeni samo spremembe proizvodnih 

metod, ampak tudi prehod na novo kulturo, pri kateri kazalniki rasti niso osredotočeni le na količino 

proizvedenega blaga, pač pa na zmožnost, da državljani in državljanke dosežejo cilj sreče. Ključni 

element za ocenjevanje učinka in naložb v novem gospodarstvu ne sme biti več blago, temveč 

ljudje. To pomeni, da je treba s sistema kazalnikov, ki temelji na količini proizvedenega blaga 

(BDP), preiti na sistem, v okviru katerega bo mogoče meriti blaginjo ljudi (BDS – bruto domača 

sreča). 

 

PRIPOROČILO NA KRATKO 

1. Razvoj gospodarstva, ki bo bolj osredotočeno na proizvodnjo sreče (bruto 

domača sreča) kot na blago (bruto domači proizvod) 
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4. Več povezovanja med državami 
 

Vsem je jasno – celo tistim, ki niso preveč zadovoljni s trenutno ureditvijo in dosedanjimi rezultati 

Evropske unije –, da monetarna unija ni dovolj in da mora biti Evropa spodobna delovati vse bolj 

kot povezana politična enota, ki se zmore enoglasno pogajati z zunanjim svetom, navznoter pa biti 

bolj solidarna. Močnejša unija je ključnega pomena za krepitev politične, trgovinske in proizvodne 

moči Evropske unije: homogenost temeljnih zakonov ter povezan in usklajen sistem obdavčitve 

podjetij in državljanov, v katerem so plače in storitve za državljane in državljanke usklajene. Samo 

tako bo Evropa zmožna zmanjšati socialne razlike in spodbujati kakovost življenja. 

To pomeni, da se ne sme oddaljiti od dosežkov iz preteklih let in mora ohranjati koncept blaginje, ki 

je po mnenju sodelujočih na forumu najnaprednejši na svetu in najbolj previden pri zagotavljanju 

enakih možnosti in socialne pravičnosti za državljane in državljanke. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Socialnovarstvene pravice (javno zdravje, javno izobraževanje, politike 

dela) ne smejo biti ogrožene 

2. Utrditev dosežkov na področju enotne valute ter povezovanja plačilnih 

sistemov in telekomunikacij 

 

Zdi se, da vse, kar je bilo storjeno v preteklosti, danes ne zadostuje več in da mora Evropa 

prihodnosti narediti dokončni preskok v smislu povezovanja med državami članicami v skladu z 

notranjo vizijo, ki ne bo več temeljila na konkurenci, temveč na sodelovanju, in bo vsem evropskim 

državljanom in državljankam omogočala enake sisteme jamstev in priložnosti v vseh državah 

članicah Unije. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Preseganje lastnih interesov posameznih držav in teženj k individualnim 

ugodnostim na račun drugih 

2. Vzpostavitev sistema, ki bo zagotavljal enake zakone, davčne sisteme, 

pravice in dolžnosti v vseh državah 

3. Usklajevanje davčnih režimov med različnimi državami, zlasti v zvezi s 

podjetji (brez prostih con ali nizke obdavčitve) 

4. Skladne cene proizvodov in zagotavljanje enake kupne moči v različnih 

državah 

5. Zmanjšanje razlik v plačah med različnimi državami državami in njihovimi 

geografskimi regijami 

6. Določitev javnega dolga različnih držav članic za skupno odgovornost 
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5. Politike vključevanja 
 

Pravična Evropa, ki svojim državljanom in državljankam nudi srečo v vključujoči Evropi ter vedno 

namenja veliko pozornosti boju proti neenakostim. V priporočilih je določena pot, kako uresničiti že 

dolgo opevane cilje (kot je enakost spolov), in poudarjene so nove zahteve, povezane s kulturnimi 

spremembami sodobnih družb (digitalne neenakosti in pravica do življenja v zdravem okolju). 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Uresničevanje popolne enakosti spolov, tudi z boljšimi pogoji za 

očetovski starševski dopust in otroško varstvo 

2. Boj proti digitalnim neenakostim 

3. Zagotavljanje, da lahko vsi evropski državljani in državljanke živijo v 

zdravem in trajnostnem okolju 

4. Zagotavljanje priložnosti za socialno mobilnost, da se popolnoma 

omogočita samouresničevanje in samoopredelitev 

5. Spodbujanje generacijskih sprememb na vseh ravneh 

6. Uravnoteženo upravljanje sprejema beguncev in migrantov v različnih 

državah 

 

Ponovno se kaže, da imajo šole in izobraževalne politike osrednjo vlogo, ne le v smislu 

zagotavljanja znanja in spretnosti, ki jih mladi potrebujejo za vstop na trg dela, temveč tudi za 

oblikovanje evropske kulture. Po izgradnji Evrope institucij je treba zgraditi še Evropo narodov. V 

tem smislu je poudarjen osrednji pomen skupnega jezika, ki bi omogočil dialog med državljani in 

državljankami različnih držav in enak dostop do storitev. Potem ko so se razblinile sanje o 

esperantu, se zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije pojavljajo dvomi glede 

možnosti sprejetja angleščine kot skupnega jezika, ključnega pri mednarodnih odnosih ter v 

znanstvenem in gospodarskem sistemu. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Spodbujanje sprejetja skupnega jezika 

2. Vlaganje v šole in poučevanje zgodovine Evrope namesto zgodovine 

posameznih narodov, pa tudi politične ekonomije in državljanske vzgoje 

3. Dostop do kulture, izobraževanja in izmenjav med študenti in študentkami 

ter državljani in državljankami različnih držav članic 

  



 

 12 

 

Politike vključevanja imajo bistveno vlogo pri zagotavljanju dostopa do priložnosti za državljane in 

državljanke. Sodelujoči na forumu so v zvezi s tem poudarili, da Italija večkrat ni bila sposobna 

uporabiti evropskih sredstev, ki so na voljo v ta namen. Vključevanje in dostopnost pomenita, da so 

evropske institucije bliže svojim državljanom in državljankam, ki so bolje obveščeni in ozaveščeni o 

pravicah, ki jih imajo kot evropski državljani in državljanke. V tem smislu se je pokazalo, kako 

pomemben je neposreden odnos med institucijami Unije ter državljani in državljankami, ne da bi 

bile nujno vmes države članice. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Spodbujanje uporabe evropskih sredstev za zmanjšanje neenakosti 

2. Evropske institucije, ki so dostopne in blizu državljanom in državljankam 

3. Spodbujanje neposrednega dostopa državljanov in državljank ter jasno 

obveščanje o njihovih pravicah in priložnostih 

 

6. Zaposlovanje 
 

Zaposlovanje se je redno izpostavljalo kot presečni element in neposreden odraz zmožnosti 

Evropske unije, da uresničuje svoja priporočila. V razpravi med sodelujočimi se je jasno pokazalo, 

da je vprašanje zaposlovanja osrednjega pomena za življenje ljudi, vendar ga ni mogoče 

obravnavati brez večjega poudarka na vprašanjih gospodarske in socialne pravičnosti. Obstajajo 

velika pričakovanja glede Evropske unije, v kateri bodo aktivne politike dela ostale v središču in 

bodo vse bolj usklajene. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Spodbujanje izmenjav delavcev in delavk v Evropi prek nekega 

evropskega centra za zaposlovanje 

2. Povezovanje politik zaposlovanja na ravni EU 

3. Zagotavljanje spodbud za podjetja, ki ponujajo delovna mesta 
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 Evropa v svetu 

 

Nedavni mednarodni dogodki, zlasti vojna med Rusijo in Ukrajino, močno vplivajo na dojemanje 

vloge, ki bi jo morala imeti Evropa na mednarodni ravni. 

Zbrana priporočila so osredotočena predvsem na usmeritev, katere cilj je okrepiti Unijo (tako v 

smislu identitete kot gospodarske sile) in jo postaviti za zgled in spodbudo pri njenih odnosih z 

drugimi državami. 

 

 

 

 

 

1. Krepitev evropske identitete 

 

Da bi bila Evropska unija priznana zunaj svojih meja, mora biti najprej notranje povezana, ne le v 

gospodarskem in finančnem smislu, temveč tudi z vidika identitete in vrednot. Identiteta, ki ni 

ustvarjena z usklajevanjem, pač pa s krepitvijo lokalnih posebnosti v okviru skupnih temeljnih 

vrednot. 

V zvezi s tem se razmišlja tudi o morebitni razširitvi obsega Unije, kar pa se po mnenju nekaterih 

sodelujočih na forumu ne bi smelo zgoditi na neselektiven način, temveč ob upoštevanju 

vzajemnega priznavanja kulture in vrednot, ne pa gospodarskih standardov. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Krepitev evropskih vrednot, kulturnih značilnosti in regionalnih 

posebnosti 

2. Ustanovitev inštituta za evropsko kulturo, ki bi spodbujal kulturo 

spoštovanja in medsebojnega bogatenja med državljani in državljankami 

različnih držav 

3. Ponovna opredelitev načel pripadnosti za nove države kandidatke s 

krepitvijo dejavnikov, kot so kulturna identiteta in vrednote 

 

  

Krepitev evropske 

identitete 

Krepitev gospodarstva in 

institucij 
Sodelovanje 

in partnerstva 

Politični in kulturni 

zgled 
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2. Krepitev gospodarstva in institucij 

 

Evropa prihodnosti mora prevzeti vodilno vlogo na mednarodni ravni, to pa se lahko zgodi samo, 

če je Unija močna in neodvisna od drugih držav. Splošno znano je, da v državah Unije ni veliko 

surovin, vseeno pa se zdi, da bi morala biti Unija sposobna zagotoviti večjo neodvisnost pri oskrbi 

z energijo, kmetijstvu in tehnoloških proizvodih. 

Za to so potrebne natančno usmerjene naložbe, da bi zmanjšali zaostanek na področjih, kot je 

tehnologija (kjer se zdi, da Evropska unija trenutno nima vodilne vloge), pa tudi v živilskem in 

energetskem sektorju. 

Vojna med Rusijo in Ukrajino je v središče razprave ponovno postavila pomen celostne evropske 

obrambne politike, s posebno identiteto in večjo avtonomijo v razmerju do Nata, članstvo v katerem 

pa ni vprašljivo. 

To vključuje tudi natančne odločitve za prihodnost z obsežnimi naložbami v znanost in raziskave, 

da bi se izboljšalo znanje in spretnosti mladih Evropejcev in Evropejk. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Krepitev domače proizvodne zmogljivosti: prehranska veriga (zlasti 

pšenica) in tehnologija (mikročipi) 

2. Spodbujanje značilnih regionalnih in evropskih proizvodov 

3. Krepitev evropskih industrijskih grozdov (npr. jeklarstva) 

4. Krepitev lokalne proizvodnje energije v skladu z zeleno perspektivo (plin, 

sončna energija, veter) 

5. Razvoj letalskih in vesoljskih tehnologij 

6. Ustanovitev evropskih znanstvenih laboratorijev (evropska banka virusov) 

7. Oblikovanje skupne evropske vojske, ki bi delovala v okviru Nata, hkrati 

pa bi ta okvir pomagala preseči 

8. Vlaganje v usposabljanje izvajalcev usposabljanja (evropske izmenjave za 

učitelje, Erasmus za učitelje) 

9. Povečanje mobilnosti evropskih raziskovalcev in raziskovalk z razvojem 

novih skupnostnih znanstvenih ustanov 

10. Spodbujanje nastanka inovativnih zagonskih podjetij 
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3. Sodelovanje in partnerstva 

 

Evropa prihodnosti ni mišljena kot trdnjava, ki brani svoje bogastvo, temveč kot protagonistka na 

mednarodnem prizorišču, ki je sposobna dialoga z vsemi državami sveta. Dialog, ki izhaja iz tržne 

moči in naj bi imel za cilj gospodarski vodilni položaj, bi lahko utrdili z vzpostavljanjem partnerstev 

in projektov velikega mednarodnega obsega. 

Namen vsega tega je sodelovanje in usmerjanje pozornosti na manj varna območja sveta z ad hoc 

projekti za spodbujanje najrevnejših držav ter kulturno in gospodarsko izmenjavo z vzhodnimi 

državami. 

Posebna pozornost je namenjena tudi vprašanju migracij, in sicer z boljšim usklajevanjem med 

različnimi državami in uporabo skupnih postopkov za obravnavanje zahtev in ravnanje z ljudmi. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Spodbujanje izvoza 

2. Promocija nadnacionalnih evropskih turističnih poti 

3. Razvoj sistema trgovinskih pogajanj na evropski ravni (ne kot posamezne 

države ali podjetja, pač pa kot Unija) za večjo pogajalsko moč, a tudi z 

omejitvami, povezanimi s spoštovanjem človekovih pravic 

4. Izvajanje večjih mednarodnih projektov, kot je mednarodna vesoljska 

postaja 

5. Financiranje projektov v Afriki za izgradnjo šol in bolnišnic brez 

kolonialnega odnosa, s ciljem spoštovanja evropskih pravic in vrednot 

6. Vlaganje v usposabljanje na kraju samem (zlasti za ženske) v najrevnejših 

državah 

7. Spodbujanje izmenjav tehnikov in izvajalcev usposabljanja 

8. Vzpostavitev sistema skupnih pravil za dostop migrantov z različnimi 

procesi med humanitarnimi in ekonomskimi migracijami ter pravično 

porazdelitvijo med različnimi državami na podlagi skupnih pravil (popis in 

nadzor nad ravnanjem in zaposlovanjem) 
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4. Politični in kulturni zgled 

 

V opisanem scenariju je Evropa pozvana, naj bo z vidika pravic in etike jasen politični in kulturni 

zgled na svetovni ravni, in sicer z odločitvami, ki bodo jamčile zdravo okolje, spoštovanje pravic 

ljudi ter dialog med vzhodom in zahodom. 

 

PRIPOROČILA NA KRATKO 

1. Utiranje poti kot zelena celina, doseganje ničelnih emisij pred drugimi in 

povečanje proizvodnje čiste energije (vetrna in sončna) 

2. Izvoz tehnologij za proizvodnjo blaga brez vpliva na okolje 

3. Vloga stičišča (javni prostor, agora) med vzhodom in zahodom, 

spodbujanje kulturnih izmenjav in skupnih kulturnih pobud (kot so 

svetovni dnevi umetnosti, ki bi jih po sistemu rotacije gostile različne 

evropske prestolnice, z umetniškim programom, ki bi vključeval zahodne 

in vzhodne umetnike) 

4. Oblikovanje evropskega etičnega modela za upravljanje migracijskih 

procesov, ki bi ga delili na mednarodni ravni 

 

 

6. Končna ocena sodelujočih 
 

Po dveh dneh dela so bili vsi sodelujoči naprošeni, naj izpolnijo kratek vprašalnik in ocenijo svojo 

izkušnjo. Ocenjevalni vprašalnik je bil poslan dva dni po koncu foruma, tako da so vsi sodelujoči 

lahko prebavili izkušnjo in zagotovili uravnotežene povratne informacije. 

Zbrani rezultati kažejo posebej visoko stopnjo zadovoljstva, tako v smislu zanimanja kot z vidika 

enostavnosti sodelovanja ter občutka sodelujočih, da so bili slišani in vključeni. 
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ZADOVOLJSTVO S SODELOVANJEM V FORUMU 

 

 

 

Sodelujoči so se kljub različnim izkušnjam, znanjem in spretnostim ter motivacijam počutili močno 

vključene: 98 % tistih, ki so izpolnili ocenjevalni vprašalnik, je bilo mnenja, da so dejavno sodelovali 

in pozitivno prispevali k razpravi. 

Na splošno so imeli zelo močan vtis, da je bila izkušnja koristna; videli so jo predvsem kot 

priložnost za dejavno sodelovanje in imeli so občutek, da so bolj povezani z institucijam Skupnosti. 

Zato so skoraj vsi, ki so izpolnili vprašalnik, želeli, da se take vrste pobude še kdaj ponovijo. 

 

 OCENA RELEVANTNOSTI „ITALIJANSKEGA FORUMA ZA KONFERENCO O PRIHODNOSTI 

EVROPE“

 

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Zanimanje za obravnavane teme

Sposobnost moderatorjev/moderatork dajati besedo in
prisluhniti

Spoštovanje pluralnosti mnenj

Prijaznost platforme do uporabnika

Usklajenost med oblikovanimi priporočili in razpravo

Kakovost prispevkov sodelujočih

Splošno zadovoljstvo z izkušnjo

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

To je bila izguba časa

Evropske institucije približuje državljanom in
državljankam

Pozitivno lahko prispeva k prizadevanjem za
boljšo prihodnost Evrope

Ponesti glas evropskih državljanov do evropskih
institucij je koristno

Večkrat bi bilo treba organizirati kaj takega

Povsem se strinjam Delno se strinjam Niti se strinjam, niti se ne strinjam Delno se ne strinjam Sploh se ne strinjam
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Vsi sodelujoči so navedli, da če bi bila taka pobuda ponovno organizirana, v njej ne bi le z veseljem 

sodelovali, pač pa bi to priporočili tudi svojim prijateljem in prijateljicam. 

 

 


