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1. Zhrnutie tretieho zasadnutia 

V dňoch 25. – 27. februára 2022 sa 180 náhodne vybraných európskych občanov rôzneho veku 

a pôvodu, pochádzajúcich z celej Európskej únie, stretlo po tretí raz, aby diskutovali o témach 

„Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 

a šport/Digitálna transformácia“ a nadviazali tak na diskusie, ktoré sa uskutočnili počas prvého 

a druhého zasadnutia. Toto záverečné zasadnutie panelovej diskusie 1 sa uskutočnilo v dublinskom 

zámku, organizoval ho Inštitút pre medzinárodné a európske záležitosti (IIEA) a dalo sa na ňom 

zúčastniť aj online. Na základe usmernení, ktoré účastníci zostavili na druhom zasadnutí, vypracovali 

a schválili 48 záverečných odporúčaní, ktoré sa odprezentujú a prediskutujú na plenárnom zasadnutí 

konferencie. Zo 180 účastníkov sa 15 zúčastnilo a vstupovalo do diskusie na diaľku. 

Diskusia a kolektívna práca prebiehala v troch formátoch: 

● V podskupinách. Každú z 15 podskupín tvorilo približne desať až trinásť občanov. V každej 

podskupine sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, pričom každý občan mohol hovoriť 

materinským jazykom alebo jazykom, ktorý mu vyhovoval. Každá podskupina mala 

prideleného profesionálneho moderátora z poradnej skupiny alebo spomedzi iných externých 

                                                
1 Upozornenie: Za túto správu zodpovedajú výlučne jej autori a neodrážajú sa v nej názory inštitúcií EÚ. 
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poskytovateľov služieb. Každému moderátorovi pomáhal jeden asistent z Inštitútu pre 

medzinárodné a európske záležitosti (IIEA). 

● V pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne zasadnutia na dublinskom zámku viedli dvaja hlavní 

moderátori z poradnej skupiny a tlmočilo sa do 24 úradných jazykov EÚ. 

Začalo sa skúmaním všetkých usmernení, ktoré vytvoril panel počas druhého zasadnutia2 na 

„otvorenom fóre“ – občania o nich diskutovali za pomoci expertov a overovateľov faktov a na základe 

vlastných vedomostí a skúseností. Okrem expertov im pomáhali aj moderátori podskupín. Každý 

občan dostal päťdesiat nálepiek (desať purpurových pre okruh 1, desať oranžových pre okruh 2, desať 

zelených pre okruh 3, desať modrých pre okruh 4, desať červených pre okruh 5), ktorými označil 

najviac desať prioritných usmernení pre každý okruh. Keď sa stanovili priority na úrovni panelu, 

občania sa rozdelili do rovnakých podskupín ako na druhom zasadnutí a spoločne sa pozreli, ktoré 

usmernenia ich skupiny označil zvyšok panelu za priority. 

Na účely zostavenia odporúčaní sa pre každú skupinu určil orientačný rozsah počtu odporúčaní – od 

jedného do troch, pričom maximálny počet bol päť. Na prvé, druhé a tretie miesto sa zaradili 

usmernenia, ktoré panel vyhodnotil ako tri najdôležitejšie v danom podokruhu. Podskupina potom 

čiernymi nálepkami (päť na osobu) stanovila priority spomedzi zvyšných usmernení a zaradila ich na 

štvrté a piate miesto. 

Podskupiny mali ďalej za úlohu zostaviť z usmernení odporúčania. Občania na to použili vzor 

odporúčania:  

 Opis Maximálny počet 
znakov v EN 

Záverečné odporúčanie Odporúčame, aby …. 1 000 

Záverečné odôvodnenie Odporúčame to, pretože ….  300 

Prvky/otázky, ktorými sa skupina musela zaoberať (nie je to striktná povinnosť, ale dôrazné 
odporúčanie) pri formulovaní odôvodnení odporúčaní, boli: 
 

1. Prečo je toto odporúčanie dôležité a relevantné pre témy panelu? 
2. Prečo je dôležité prijať opatrenia na úrovni EÚ? 
3. Aké nežiaduce účinky/kompromisy sa spájajú s týmto odporúčaním a prečo si napriek tomu 

myslíme, že je to dôležité? 
 

 

Počas práce v podskupinách sa uskutočnili štyri stretnutia zamerané na spätnú väzbu medzi 

podskupinami, každé trvalo približne 30 minút a malo za cieľ pomôcť účastníkom pochopiť prácu 

vykonanú v iných podskupinách a obohatiť ich odporúčania. Na každé stretnutie zamerané na spätnú 

väzbu sa jeden účastník z každej podskupiny presunul do inej miestnosti. Tento účastník predstavil 

návrh odporúčaní, ktoré dovtedy pripravila jeho podskupina, a vypočul si pripomienky kolegov. 

Asistent vpísal spätnú väzbu do online tabuľky, aby podskupina, ktorá návrh odporúčaní vypracovala, 

mohla popri ústnej správe svojho zástupcu nahliadnuť aj do tejto spätnej väzby. 

O odporúčaniach jednotlivých podskupín potom panel hlasoval v nedeľu 27. februára. Pred 

hlasovaním dostali všetci účastníci k dispozícii dokument so všetkými návrhmi odporúčaní zostavený 

v predošlý deň, aby si ich mohli prečítať v materinskom jazyku (automaticky preložené z angličtiny). 

                                                
2 Správa z druhého zasadnutia panelovej diskusie 1 je k dispozícii na: Panel 1 – druhé zasadnutie – správa. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sk
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Hlasovalo sa cez online formulár. Hlasovanie bolo rozdelené do piatich blokov podľa piatich okruhov 

panelovej diskusie. Odporúčania sa prezentovali po jednotlivých okruhoch v 30-minútových časových 

úsekoch tak, že jeden občan z každej podskupiny poskytol spätnú väzbu o práci vykonanej počas 

víkendu. Hlavný moderátor prečítal jednotlivé odporúčania k okruhom v angličtine, pričom občania si 

mohli vypočuť ich simultánne tlmočenie. O odporúčaniach postupne hlasovali všetci účastníci. Všetci 

tlmočníci dostali vopred znenie návrhu odporúčaní v angličtine, aby sa na hlasovanie zabezpečilo čo 

najkvalitnejšie tlmočenie. 

Na základe výsledkov záverečných hlasovaní sa odporúčania rozdelili takto: 

– Odporúčania, ktoré získali 70 % alebo viac odovzdaných hlasov, panel prijal. 
– Odporúčania, ktoré neprekročili prahovú hodnotu, sa považovali za nepotvrdené panelom 

a sú zahrnuté v prílohe III tejto správy. 

Videozáznamy z plenárnych zasadnutí panelu nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

● Plenárne zasadnutie panelu z 25. februára 2022 

● Plenárne zasadnutie panelu z 27. februára 2022 

2. Kontext tretieho zasadnutia v európskej panelovej diskusii občanov 

Európske panelové diskusie občanov sú kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti Európy. 

Organizujú sa štyri európske panelové diskusie občanov, kde môžu občania spoločne uvažovať 

o budúcnosti, ktorú chcú pre Európsku úniu. 

● Do každého zo 4 panelov sa náhodne vybralo približne 200 európskych občanov z 27 členských 

štátov. 

● Reflexia o diverzite v EÚ: geografický pôvod (národnosť a mestský/vidiecky pôvod), pohlavie, 

vek, sociálno-ekonomické zázemie a dosiahnutý stupeň vzdelania. 

● Súčasťou každého panela je minimálne jedna žena a jeden muž z každého členského štátu. 

● Jednu tretinu každého panela tvoria mladí ľudia (16 – 25 rokov). Medzi týmito mladými ľuďmi 

a Európskym podujatím pre mládež sa vytvorilo špeciálne prepojenie. 

Každý panel zasadol trikrát od septembra 2021 do februára 2022. Prvé zasadnutie sa konalo 

v Štrasburgu v Európskom parlamente. Druhé zasadnutie prebehlo online a využilo sa pri ňom 

Interactio: online nástroj na organizáciu viacjazyčných stretnutí s tlmočením do 24 jazykov. Tretie 

zasadnutie sa uskutočnilo v štyroch rôznych členských štátoch: Panel 1 v Dubline na Inštitúte pre 

medzinárodné a európske záležitosti a na dublinskom zámku, panel 2 vo Florencii na Európskom 

univerzitnom inštitúte, panel 3 v Natoline v College of Europe a v Paláci kultúry a vedy vo Varšave 

a panel 4 v Maastrichte v Maastrichtskom výstavnom a konferenčnom centre (MECC), pričom ho 

organizovalo centrum Studio Europa Maastricht s Maastrichtskou univerzitou a Európskym inštitútom 

verejnej správy (EIPA). 

Zatiaľ čo prvé a úvodné zasadnutie sa zameralo na tvorbu vízie, stanovenie programu a určenie 

prioritných tém, na ktoré sa chcú občania zamerať, druhé zasadnutie sa sústredilo na hlbšie 

preskúmanie týchto tém a zostavenie usmernení. Tretie zasadnutie sa zase venovalo vypracovaniu 

príspevkov pre plenárne zasadnutie konferencie, a to v podobe odporúčaní, ktorými by sa mali 

inštitúcie Únie ďalej zaoberať. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Hlavný výstup zasadnutia: odporúčania prijaté v panelovej diskusii (ktoré sa majú predložiť 

plenárnemu zasadnutiu) 

Okruh 1: Práca v Európe 

Podokruh 1.1. Trh práce 
 

1. Odporúčame zaviesť minimálnu mzdu s cieľom zabezpečiť podobnú kvalitu života vo všetkých 
členských štátoch. Uznávame, že v rámci smernice EÚ COM(2020) 682 sa vyvíja úsilie o zjednotenie 
životnej úrovne. Minimálnou mzdou sa musí zabezpečiť minimálny čistý príjem, aby sa dosiahol 
základný cieľ: každý, kto to potrebuje, by mal mať viac finančných prostriedkov. Pri minimálnej 
mzde by sa mali zohľadniť tieto aspekty: 

● EÚ by mala zabezpečiť účinné vykonávanie, pretože v súčasnosti nie všetky členské štáty 
primerane chránia pracovníkov. 

● Osobitná pozornosť by sa mala venovať monitorovaniu a sledovaniu zvyšovania životnej 
úrovne. 

● Minimálna mzda musí zohľadňovať kúpnu silu v rôznych krajinách. Na prispôsobenie 
meniacim sa životným nákladom (napr. v dôsledku inflácie) je potrebný cyklus pravidelného 
prehodnocovania. 

 
Odporúčame to, pretože minimálna mzda posilňuje sociálnu spravodlivosť na trhu práce a zlepšuje 
konkrétne životné podmienky zamestnancov vo všetkých členských štátoch. Je to obzvlášť dôležité 
v kontexte pracovného prostredia, ktoré sa rýchlo mení, napr. digitalizáciou. 
  
 

2. Hoci už existuje regulácia na úrovni EÚ (smernica EÚ o pracovnom čase – 2003/88/ES), nestačí na 
zabezpečenie zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ako prvý krok 
odporúčame, aby sa preskúmalo, či je existujúci rámec primeraný súčasným okolnostiam. Po druhé, 
EÚ by mala zaviesť prísnejší monitorovací mechanizmus na zabezpečenie vykonávania vo všetkých 
členských štátoch. Osobitnú pozornosť treba venovať rôznym odvetviam, ktoré so sebou nesú rôznu 
úroveň stresu a záťaže – psychologickej či fyzickej. Iné sektory sa však zároveň spoliehajú na väčšiu 
flexibilitu zamestnancov, aby sa prispôsobili špecifickým podnikovým potrebám. 
 
Odporúčame to, pretože lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je dôležitá, keďže 
posilňuje sociálnu súdržnosť a prispieva k rovnakým podmienkam zamestnancov. Takisto prospieva 
duševnej pohode jednotlivých zamestnancov. 
  
 
Podokruh 1.2. Mládež a zamestnanosť 
 

3. Odporúčame harmonizáciu úrovne všetkých rôznych vzdelávacích programov v EÚ a uznávanie 
vnútroštátneho obsahu. Odporúčame preto, aby sa odborné tituly validovali a vzájomne uznávali 
vo všetkých členských štátoch EÚ. 
 
Odporúčame to, pretože chceme uľahčiť európsku mobilitu pracovníkov a znížiť administratívnu záťaž. 
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4. Odporúčame, aby študenti stredných škôl (vo veku od 12 rokov) mali možnosť nahliadnuť do trhu 
práce, ktorý ich čaká, tým, že dostanú príležitosť zúčastniť sa na viacerých kvalitných návštevách 
ziskových a neziskových organizácií a vidieť, ako fungujú. Navrhujeme motivovať spoločnosti, aby 
prijímali študentov na takéto návštevy, ich dotovaním. V odľahlých oblastiach, kde je menej 
príležitostí, musia miestne školy, samosprávy, organizácie a spoločnosti úzko spolupracovať, aby 
boli študentské návštevy aj účinné. 
 
Odporúčame to, pretože chceme, aby mladí ľudia získali prehľad o rôznych možnostiach na trhu práce 
a mohli si vďaka tomu lepšie zvoliť oblasť štúdia a profesionálnu budúcnosť a pochopiť, aký je výber 
oblasti štúdia dôležitý. Študenti sa vďaka návštevám naučia zodpovednosti a rešpektu voči trhu práce. 
Takisto im to pomôže začleniť sa do trhu práce. Táto situácia je výhodná pre obe strany. 
 
 

5. Odporúčame, aby sa do učebných plánov všetkých predmetov v školách zaradilo precvičovanie 
„mäkkých“ zručností. Pod mäkkými zručnosťami rozumieme: počúvanie druhých, podporu dialógu, 
odolnosť, porozumenie, rešpekt voči iným a ich uznanie, kritické myslenie, samoštúdium, neustálu 
zvedavosť a zameranie na výsledky. Učitelia by mali úzko spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi 
a/alebo psychológmi, aby sa vyškolili v odovzdávaní týchto zručností. Ďalšie návrhy, ktoré by sa mali 
uskutočniť: organizovať pre študentov medziškolské výmenné programy, športové a kultúrne 
podujatia atď. 
 
Odporúčame to, pretože mäkké zručnosti sú základnými zručnosťami, ktoré sa v digitálnom veku 
vytrácajú a pre budúcnosť našej mládeže sú absolútne nevyhnutné. Chceme zdôrazniť ich 
zakomponovanie do učebných plánov, aby sa vďaka nim študenti stali odolnými, dokázali predchádzať 
psychickým problémom, ktoré ich v ďalšom živote môžu postretnúť, a prekonávať ich. Sociálne 
zručnosti posilňujú medziľudské vzťahy a pomáhajú ľuďom nájsť si miesto v spoločnosti. 
  
 

6. Odporúčame, aby pre prípad vážnej krízy (napr. zdravotnej krízy, vojny atď.) existovali dobre 
pripravené plány s podrobnými postupmi, ktoré sa budú dať flexibilne zaviesť, aby sa minimalizoval 
dosah na našu mládež, jej štúdium, odbornú prípravu, duševnú pohodu atď. Pod dosahom 
rozumieme: vyššie náklady na štúdium alebo odbornú prípravu, povinné predĺženie štúdia, stáže, 
ktoré sa nedali absolvovať, nárast psychických problémov. Je potrebné zaviesť postupy, aby sa 
minimalizoval dosah na mladých ľudí a na ich vstup na trh práce. 
 
Odporúčame to, pretože postavenie mladých ľudí je v čase krízy veľmi zraniteľné. 
 

Podokruh 1.3. Digitalizácia v práci 
 

7. Odporúčame, aby EÚ zaviedla alebo posilnila existujúce právne predpisy, ktorými sa reguluje 
„inteligentná organizácia práce“ (teda práca online a na diaľku, napr. práca z domu alebo z iného 
miesta prostredníctvom online pripojenia). Ďalej odporúčame, aby EÚ prijala právne predpisy 
s cieľom motivovať spoločnosti k tomu, aby prijali spoločenskú zodpovednosť a aby udržali kvalitné 
„inteligentné“ pracovné miesta v EÚ. Môže ísť o finančné stimuly a/alebo dobré meno, pričom by 
sa mali zohľadňovať existujúce medzinárodne uznávané kritériá environmentálneho, sociálneho 
a správneho dosahu (ESG). Aby sa tak stalo, EÚ by mala vytvoriť pracovnú skupinu expertov zo 
všetkých zainteresovaných strán s cieľom preskúmať a posilniť takúto legislatívu. 
 
Odporúčame to, pretože musíme podporovať kvalitné „inteligentné“ pracovné miesta a zabrániť ich 
premiestneniu do krajín mimo EÚ s nižšími nákladmi. Pandémia COVID-19 a globálne hospodárske 
trendy zvyšujú naliehavosť ochrany pracovných miest v EÚ a regulácie „inteligentnej organizácie 
práce“. 
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8. Odporúčame, aby EÚ zaručila právo na digitálne vzdelávanie pre všetkých občanov EÚ. Najmä 
digitálne zručnosti mladých ľudí by sa mohli posilniť, ak by sa v školách zaviedla certifikácia EÚ, ktorá 
by ich pripravila na trh práce, ktorý ich čaká. Odporúčame tiež špecifické vzdelávanie na úrovni EÚ 
zamerané na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, aby si udržali 
konkurencieschopnosť na trhu práce. Napokon odporúčame, aby EÚ zvýšila informovanosť 
o existujúcich digitálnych platformách, ktoré spájajú ľudí so zamestnávateľmi a pomáhajú im nájsť 
si prácu v EÚ, napr. o portáli EURES. 
 
Odporúčame to, pretože certifikované digitálne zručnosti majú zásadný význam pre vstup ľudí na trh 
práce a pre pracovníkov, aby sa mohli rekvalifikovať a udržať si konkurencieschopnosť. 
 
 
Okruh 2: Hospodárstvo pre budúcnosť 
 

Podokruh 2.1. Inovácia a konkurencieschopnosť Európy 
 

9. Odporúčame, aby EÚ vytvorila príležitosti pre rôzne subjekty (univerzity, spoločnosti, výskumné 
inštitúcie atď.) investovať do výskumu a inovácie s cieľom vyvíjať: 

● nové materiály, ktoré majú slúžiť ako udržateľnejšie a biologicky rozmanitejšie alternatívy 
k tým súčasným, 

● inovatívne využívanie existujúcich materiálov (aj na základe recyklácie a najmodernejších 
techník, ktoré majú najmenšiu environmentálnu stopu). 

Odporúčame, aby išlo o trvalý dlhodobý záväzok EÚ (aspoň do roku 2050). 
 
Odporúčame to, pretože žijeme na planéte s obmedzenými zdrojmi. Ak chceme mať budúcnosť, 
musíme chrániť klímu a hľadať alternatívy priaznivé pre planétu. Chceme tiež, aby sa EÚ stala lídrom 
v tejto oblasti so silnou konkurenčnou výhodou na medzinárodnej scéne. Zámerom odporúčania je 
dosiahnuť inovačné výsledky, ktoré možno uplatniť plošne v rôznych oblastiach a krajinách. Takisto by 
malo pozitívny vplyv na hospodárstvo a trh práce, keďže by sa vytvorili nové pracovné príležitosti 
v oblasti udržateľnej inovácie. Mohlo by prispieť k boju proti sociálnej nespravodlivosti nahradením 
súčasných vykorisťujúcich výrobných prostriedkov novými, etickejšími. 
 
 

10. Odporúčame, aby EÚ prijala dlhodobý a trvalý záväzok výrazne zvýšiť svoj podiel energie 
z udržateľných zdrojov s využitím rôznych obnoviteľných zdrojov, ktoré majú najnižšiu 
environmentálnu stopu (na základe holistického posudzovania životného cyklu). Okrem toho by EÚ 
mala investovať do zlepšovania a udržiavania kvality elektrickej infraštruktúry a elektrizačnej 
sústavy. Odporúčame tiež, aby sa prístup k energii a jej cenová dostupnosť považovali za základné 
právo občanov. 
 
Odporúčame to, pretože: 

● diverzifikáciou zdrojov energie (vrátane slnečnej, veternej, vodíkovej, morskej energie alebo 
akýchkoľvek budúcich udržateľných metód) by sa zvýšila energetická nezávislosť EÚ, 

● znížili by sa náklady na elektrickú energiu pre občanov EÚ, 
● vytvorili by sa pracovné miesta a reštrukturalizoval trh s energiou (najmä v regiónoch, ktoré 

boli doteraz závislé od fosílnych palív), 
● mohlo by to podporiť vedecký rozvoj inovatívnych techník získavania energie, 
● kvalita elektrickej infraštruktúry a elektrizačnej sústavy je rovnako dôležitá ako energetické 

zdroje a umožňuje hladkú, efektívnu a cenovo dostupnú distribúciu a prepravu energie. 
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11. Odporúčame, aby EÚ aktívne podporovala ekologickejšie výrobné procesy subvencovaním alebo 
iným odmeňovaním spoločností, ktoré investujú do znižovania environmentálnych nákladov svojej 
výroby. Okrem toho požadujeme úsilie o rekultiváciu bývalých priemyselných lokalít a vytvorenie 
chránených zelených zón okolo tých súčasných. Od spoločností by sa malo vyžadovať, aby aspoň 
čiastočne financovali toto úsilie z vlastného rozpočtu. 
 
Odporúčame to, pretože výrobné procesy sú dôležitým prvkom dodávateľského reťazca. Ak sa stanú 
šetrnejšími k životnému prostrediu, mohol by sa výrazne znížiť náš dosah na klímu. Domnievame sa, 
že spoločnosti a priemyselné odvetvia by mali niesť zodpovednosť za to, ako vyrábajú svoje výrobky 
(vrátane rekultivácie a opatrení na ochranu životného prostredia). Pri prechode na ekologickejšie 
výrobné procesy sa spoločnosti pripravujú na budúcnosť a stávajú sa odolnejšími (čo chráni pracovné 
miesta). 
 

 

Podokruh 2.2. Udržateľné hospodárstvo/Podokruh 2.3. Zdaňovanie 
 

12. Odporúčame, aby sa namiesto plastových obalov začali využívať opakovane použiteľné obaly. Mali 
by existovať stimuly pre spotrebiteľov a spoločnosti, aby pre spotrebiteľov nebolo drahšie 
nakupovať tovar na váhu („en vrac“ vo francúzštine alebo „sfuso“ v taliančine) než balený tovar. 
Spoločnosti, ktoré prispievajú k tejto transformácii, by mali mať daňové výhody a tie, ktoré k nej 
neprispievajú, by mali naopak platiť na daniach viac. V prípade výrobkov, ktoré nemožno opätovne 
použiť, by mali byť obaly recyklovateľné a/alebo biologicky rozložiteľné. Je potrebná verejná 
inštitúcia alebo inštitúcia dohľadu, ktorá by monitorovala všetky aspekty, stanovovala pravidlá 
a zverejňovala ich. Odporúča sa vzdelávať spoločnosti aj spotrebiteľov, komunikovať s nimi o týchto 
opatreniach (aj na sociálnych sieťach), aby zmenili správanie z dlhodobého hľadiska. Spoločnosti 
treba podporovať a pomáhať im pri hľadaní čo najlepšieho spôsobu nakladania s vlastným 
odpadom (napríklad stavebné spoločnosti). 
 
Odporúčame to, pretože všetci by sme mali niesť zodpovednosť za vlastné činy. Preto musíme 
prehodnotiť všetky výrobné procesy. Recyklácia si vyžaduje veľa zdrojov (voda, energia), takže nemôže 
byť jedinou odpoveďou. Preto navrhujeme zamerať sa na predaj tovaru na váhu. Recyklácia by sa mala 
realizovať len v prípade ľahko recyklovateľných materiálov. Podľa príkladu Fínov vieme, že možno 
recyklovať veľmi veľkú časť. 
  
 

13. Odporúčame, aby v Európe platili rovnaké fiškálne pravidlá a aby sa v celej EÚ harmonizovala 
fiškálna politika. Daňová harmonizácia by mala jednotlivým členským štátom poskytnúť priestor na 
stanovenie vlastných daňových pravidiel, no súčasne by mala brániť daňovým únikom. Ukončila by 
škodlivé daňové praktiky a daňovú súťaž. Dane by sa mali týkať obchodných transakcií na mieste, 
kde sa uskutočňujú. Ak spoločnosť predáva v nejakej krajine, mala by v tejto krajine platiť dane. 
Cieľom týchto nových pravidiel by bolo zabrániť presúvaniu a zabezpečiť, aby sa transakcie a výroba 
uskutočňovali v rámci európskych krajín. 
 
Odporúčame to, pretože chceme chrániť a rozvíjať pracovné miesta, hospodársku činnosť v Európe 
a rovnosť medzi členskými štátmi. Tento postup prinesie jednotné chápanie fiškálneho systému 
v Európe. Jeho zámerom je ukončiť absurdnú monopolnú situáciu veľkých spoločností, ktoré 
v porovnaní s menšími neplatia dostatočne vysoké dane. Takisto prinesie peniaze tam, kde sa 
vykonávajú obchodné činnosti. 
  
 

14. Odporúčame zrušiť systém plánovaného zastarávania všetkých elektronických zariadení. Mali by sa 
uskutočniť zmeny na úrovni jednotlivcov aj obchodníkov, aby sme zaručili, že dokážeme 
v dlhodobom horizonte vlastniť zariadenia, opravovať ich a modernizovať. Odporúčame, aby sa 
podporovalo používanie repasovaných zariadení. Vďaka regulácii by spoločnosti museli zaručiť 
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právo na opravu vrátane modernizácie a aktualizácií softvéru a z dlhodobého hľadiska recyklovať 
všetky zariadenia. Odporúča sa tiež, aby každá spoločnosť používala štandardizované konektory. 
 
Odporúčame to, pretože v modernom svete výrobky zvyčajne fungujú len dva roky a chceme, aby mali 
oveľa dlhšiu životnosť, približne 10 rokov. Tento návrh bude mať pozitívny dosah na klimatickú zmenu 
a ekológiu. Zároveň sa tým znížia náklady pre spotrebiteľov a obmedzí sa konzumný spôsob života. 
  
 

15. Odporúčame, aby mali všetci možnosť učiť sa o životnom prostredí a jeho prepojení so zdravím 
každého jednotlivca. Vzdelávacie kurzy pomôžu každému definovať vlastné stratégie na začlenenie 
týchto tém do života. Toto vzdelávanie by sa malo začať v škole osobitnými predmetmi, ktoré sa 
zaoberajú všetkými ekologickými otázkami, a potom by sme sa mali naďalej vzdelávať počas celého 
života (napríklad v práci). Prispeje to k zníženiu množstva odpadu a k ochrane životného prostredia 
a ľudského zdravia. Takéto vzdelávanie podporí miestnu spotrebu zdravých a nespracovaných 
výrobkov od miestnych výrobcov. Tí, ktorí sa nesnažia znížiť množstvo odpadu, budú musieť 
absolvovať bezplatné školenie o týchto otázkach. Aby bola táto zmena životného štýlu možná, 
musia byť ceny spravodlivé pre výrobcu aj spotrebiteľa. Preto navrhujeme, aby sa na malých, 
miestnych a ekologických výrobcov vzťahovalo oslobodenie od dane. 
 
Odporúčame to, pretože si myslíme, že mnohých ľudí tieto otázky ešte neznepokojujú. Práve preto 
potrebujeme v tejto oblasti vzdelávať všetkých. Okrem toho miestne a zdravé výrobky bývajú pre 
mnohých cenovo nedostupné. Musíme zabezpečiť, aby boli miestne výrobky dostupnejšie pre 
všetkých. 
 

 

Podokruh 2.4. Poľnohospodárstvo/Podokruh 2.5 Digitálna infraštruktúra 
 

16. Odporúčame zavedenie ľahko zrozumiteľného spoločného európskeho systému označovania 
potravín a výživových doplnkov (informácie by obsahovali alergény, krajinu pôvodu atď.), 
transparentnosť prebiehajúcich schvaľovacích procesov, digitalizáciu informácií o výrobkoch 
prostredníctvom štandardizovanej európskej aplikácie, ktorá by sa jednoducho používala 
a poskytovala by dodatočné informácie o výrobkoch a výrobnom reťazci. Myslíme si tiež, že je 
potrebný skutočne nezávislý orgán, ktorý by reguloval potravinové normy v celej EÚ a ktorý by mal 
zákonodarnú právomoc, aby mohol uplatňovať sankcie. 
 
Odporúčame to, pretože občania EÚ by mali očakávať rovnaký štandard potravín. Integrita potravín je 
nevyhnutná na zaistenie bezpečnosti občanov. Tieto odporúčania vznikli s cieľom harmonizovane 
posilniť monitorovanie schvaľovania a transparentnosť výroby potravín. 
  
 

17. Odporúčame, aby sa infraštruktúra stala štátnym majetkom, aby sa zabránilo vzniku monopolov 
v oblasti telekomunikácií a internetových služieb. Prístup na internet by mal byť právom 
a zavedenie internetového pripojenia do tzv. mŕtvych zón (oblastí bez prístupu na internet) by malo 
byť prioritou. Pokiaľ ide o prístup na internet a k hardvéru, prioritou sú deti a rodiny, najmä 
s ohľadom na vzdelávanie a obzvlášť v čase pandémie. Je potrebná iniciatíva na podporu práce na 
diaľku, ako sú kancelárske priestory s prístupom k spoľahlivému, rýchlemu internetovému 
pripojeniu a počítačové kurzy. 
 
Odporúčame to, pretože musíme zabezpečiť, aby digitálna transformácia prebiehala spravodlivo. 
Prístup na internet má zásadný význam pre demokraciu a je právom všetkých európskych občanov. 
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18. Odporúčame starať sa o miestny hmyz a chrániť ho pred inváznymi druhmi. Navrhujeme tiež 
stimulovať a presadzovať, aby všetka nová výstavba zahŕňala povinné zelené plochy. Vyzývame na 
zavedenie biodiverzity ako povinného predmetu v školách, ktorý by sa zakomponoval do učebných 
osnov, napr. v podobe praktických činností. Je dôležité zvýšiť povedomie o biodiverzite pomocou 
kampaní v médiách a stimulovaním „súťaží“ v celej EÚ (súťaže na úrovni miestnych komunít). 
Odporúčame, aby sa v členských štátoch EÚ stanovili záväzné vnútroštátne ciele pre opätovné 
zalesňovanie pôvodnými druhmi stromov a miestnou flórou. 
 
Odporúčame to, pretože biodiverzita je kľúčová pre životné prostredie, kvalitu života a boj proti 
klimatickej zmene. 
  
 
Okruh 3: Spravodlivá spoločnosť 
 

Podokruh 3.1. Sociálne zabezpečenie 
 

19. Odporúčame podporovať sociálnu politiku a rovnosť práv vrátane zdravia, ktoré budú 
harmonizované pre celú EÚ a zohľadnia dohodnuté predpisy a minimálne požiadavky na celom 
území. 
 
Odporúčame to, pretože sociálna politika v jednotlivých členských štátoch sa veľmi líši a tieto rozdiely 
treba zmenšiť, aby mohli všetci občania viesť dôstojný život a aby sa zabezpečila starostlivosť 
a podpora, ktorú zraniteľné osoby potrebujú z rôznych dôvodov (zdravie, vek, sexuálna orientácia 
atď.). 
 
 

20. Odporúčame podporovať výskum v oblasti sociálnych záležitostí a zdravia v EÚ podľa prioritných 
línií odsúhlasených členskými štátmi, ktoré sa považujú za verejný záujem, a poskytnúť primerané 
finančné prostriedky. Musíme posilniť spoluprácu vo všetkých odborných oblastiach medzi 
krajinami, vzdelávacími inštitúciami (univerzitami atď.). 
 
Odporúčame to, pretože existuje mnoho oblastí, v ktorých treba rozvíjať a prehlbovať poznatky. 
Skúsenosti s pandémiou predstavujú príklad, keď je výskum nevyhnutný na zlepšenie života, je nutná 
verejno-súkromná a medzivládna spolupráca, ako aj finančná podpora. 
  
 

21. Odporúčame, aby EÚ mala väčšie právomoci v oblasti sociálnej politiky s cieľom harmonizovať 
a stanoviť minimálne pravidlá a dôchodkové dávky v celej EÚ na základe dôkladnej analýzy. 
Minimálny dôchodok musí byť nad hranicou chudoby krajiny. Dôchodkový vek by sa mal líšiť podľa 
kategorizácie povolaní, pričom ľudia, ktorí vykonávajú duševne a fyzicky náročné povolania, by 
mohli odísť do dôchodku skôr. Zároveň by sa malo zaručovať právo na prácu pre staršie osoby, ktoré 
chcú naďalej dobrovoľne pracovať. 
 
Odporúčame to, pretože sa zvyšuje očakávaná dĺžka života a znižuje sa pôrodnosť. Európske 
obyvateľstvo starne, a preto musíme prijať ďalšie opatrenia, aby sme zabránili riziku marginalizácie 
starších ľudí a zabezpečili im dôstojný život. 
 
 

22. Odporúčame súbor dohodnutých opatrení na podporu zvýšenia pôrodnosti, ako aj na zabezpečenie 
primeranej starostlivosti o deti. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iného cenovo dostupnú a prístupnú 
starostlivosť o deti (na pracovisku, cez noc, zníženie DPH na výbavu pre deti), bývanie, stabilnú 
prácu, podporu materstva, osobitnú podporu a ochranu práce pre mladých ľudí a rodičov, ako aj 
podporu prístupu matiek a otcov k vedomostiam pri návrate do práce. 
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Odporúčame to, pretože EÚ má veľmi nízku pôrodnosť, čo ešte viac prispieva k starnutiu európskeho 
obyvateľstva, a preto by sa mali prijať okamžité opatrenia. Cieľom navrhovaného súboru opatrení je 
zabezpečiť stabilitu potrebnú pre mladé rodiny, aby mohli zaopatriť deti. 
  

 
23. Odporúčame zaručiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť o staršie osoby doma aj v zariadeniach 

opatrovateľskej starostlivosti. Okrem toho je potrebné zlepšiť podporu tých, ktorí sa starajú 
o staršie osoby (príbuzných). 
 
Odporúčame to, pretože očakávaná dĺžka života sa zvyšuje a pôrodnosť klesá, európske obyvateľstvo 
starne, a preto musíme prijať ďalšie opatrenia, aby sme zabránili riziku marginalizácie starších ľudí 
a zabezpečili im dôstojný život. 
 
 

24. Odporúčame, aby EÚ podporovala paliatívnu starostlivosť a eutanáziu na základe konkrétneho 
súboru pravidiel a predpisov. 
 
Odporúčame to, pretože pacienti a rodiny by tak menej trpeli a zabezpečilo by sa dôstojné ukončenie 
života. 
 
 
Podokruh 3.2. Rovnosť práv 
 

25. Odporúčame, aby EÚ podporovala cielený prístup občanov k dôstojnému sociálnemu bývaniu podľa 
osobitných potrieb. Finančné úsilie by sa malo rozdeliť medzi súkromných financovateľov, 
prenajímateľov, nájomcov, orgány členských štátov na celoštátnej a miestnej úrovni a Európsku 
úniu. Cieľom by malo byť uľahčenie výstavby/opravy existujúceho fondu sociálneho bývania, a to aj 
prostredníctvom družstiev, prenájmu a kúpy. Podpora by sa mala poskytovať na základe jasných 
kritérií (napr. maximálna plocha na osobu, ktorá sa má dotovať, príjmy nájomníkov atď.). 
 
Odporúčame to, pretože lepší prístup k bývaniu by zabezpečil, aby občania EÚ vnímali hmatateľnú 
rovnosť práv. Pomohlo by to zmierniť sociálne napätie. Zatiaľ čo od EÚ sa žiada najmä, aby dohliadala 
na podporný mechanizmus, štátne a miestne orgány by mali aktívnejšie riešiť problémy s bývaním. 
 
 

26. Odporúčame, aby EÚ zlepšila reguláciu a jednotné vykonávanie podporných opatrení pre rodiny 
s deťmi vo všetkých členských štátoch. Tieto opatrenia zahŕňajú: predĺženie rodičovskej dovolenky, 
zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na starostlivosť o dieťa. 
 
Odporúčame to, pretože sa domnievame, že opatrenia by zmiernili demografický problém, ktorému 
EÚ čelí. Zlepšili by aj rodovú rovnosť rodičov. 
  
 

27. Odporúčame, aby EÚ prijala opatrenia s cieľom zaručiť, aby mali všetky rodiny rovnaké rodinné 
práva vo všetkých členských štátoch. Takéto práva zahŕňajú právo na manželstvo a adopciu. 
 
Odporúčame to, pretože si myslíme, že všetci občania EÚ by mali mať rovnaké práva vrátane rodinných 
práv. Rodina je základnou jednotkou organizácie spoločnosti. Šťastná rodina prispieva k zdravej 
spoločnosti. Cieľom odporúčania je zabezpečiť, aby všetci občania požívali rodinné práva bez ohľadu 
na pohlavie, vek, etnický pôvod alebo fyzický zdravotný stav. 
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Podokruh 3.3. Spravodlivosť/Podokruh 3.4. Prístup k športu 
 

28. Odporúčame, aby sa stratégia EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 stala silnou prioritou 
a naliehavou záležitosťou, ktorú členské štáty účinne riešia. EÚ by mala a) vymedziť ukazovatele (t. 
j. postoje, rozdiely v platoch, zamestnanosť, vedenie atď.), každoročne monitorovať stratégiu 
a zabezpečiť transparentnosť dosiahnutých výsledkov a b) zriadiť funkciu ombudsmana s cieľom 
získať spätnú väzbu priamo od občanov. 
 
Odporúčame to, pretože si myslíme, že rodová rovnosť nie je ani zďaleka na takej úrovni, akú by sme 
chceli vidieť v EÚ. Rodová rovnosť a občianske práva by mali byť harmonizované na európskej úrovni, 
aby ich dosiahli všetky krajiny, a nielen tie, ktoré sú s témou viac stotožnené. Oceňujeme prítomnosť 
a prínos žien na vedúcich pozíciách a v akomkoľvek povolaní, aby bola EÚ rôznorodá a napĺňala svoj 
potenciál. Ženy sú v mnohých situáciách znevýhodnené (aj keď majú dobré/vysokoškolské vzdelanie 
alebo iné kvality), takže takáto stratégia je veľmi potrebná. 
  
 

29. Odporúčame, aby EÚ podporovala a zvyšovala povedomie o športe a fyzickej aktivite vo všetkých 
členských štátoch vzhľadom na ich prínos pre zdravie. Šport a fyzická aktivita by mali byť zahrnuté 
do politík v oblasti sociálneho, fyzického a duševného zdravia, vzdelávania a práce (t. j. podpora 
športu a/alebo cvičebných plánov predpísaných lekárom, a následné zaručenie prístupu 
k športovým zariadeniam, 1 hodina pracovného času za týždeň na fyzickú aktivitu atď.). 
 
Odporúčame to, pretože ide o investíciu z dlhodobého hľadiska. Investície do športu a fyzickej aktivity 
znižujú náklady a záťaž pre zdravotníctvo. Napríklad šport a fyzická aktivita ako zdravotnícky zásah by 
skrátili obdobie liečby a zefektívnili ju. V niektorých krajinách, ako je Nemecko, sa to už úspešne 
vykonáva. Šport buduje hodnoty ako odhodlanie, úsilie, sebavedomie, rešpekt či družnosť. Sedavý 
životný štýl je v súčasnosti bežnejší ako v predchádzajúcich generáciách, a to okrem iného z dôvodu 
väčšieho počtu sedavých zamestnaní a/alebo zmeny trávenia voľného času. 
  
 

30. Odporúčame, aby EÚ uložila každému členskému štátu povinnosť zaviesť vymedzenú minimálnu 
mzdu odrážajúcu životné náklady v tomto štáte, ktorá bude spravodlivá a umožní minimálne životné 
podmienky nad hranicou chudoby. Každý členský štát to musí monitorovať. 
 
Odporúčame to, pretože nie je spravodlivé, aby pracujúci človek žil od výplaty k výplate. Spravodlivé 
mzdy by mali prispievať ku kvalite života v sociálnej oblasti. Nespravodlivé mzdy predstavujú pre štáty 
vysoké náklady (zabezpečenie, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, vyššie sociálne náklady atď.). 
  
 

31. Odporúčame daňovú harmonizáciu v členských štátoch EÚ (s cieľom vyhnúť sa daňovým rajom 
v rámci EÚ a zamerať sa na offshoring v rámci Európy) a daňový stimul na odrádzanie od presunu 
pracovných miest mimo Európy. 
 
Odporúčame to, pretože nás znepokojuje vplyv presunu pracovných miest mimo Európy, a zároveň by 
to zabránilo daňovej súťaži medzi členskými štátmi EÚ. 
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Okruh 4: Vzdelávanie v Európe 
 

Podokruh 4.1. Európska identita/Podokruh 4.2. Digitálne vzdelávanie 
 

32. Odporúčame podporovať viacjazyčnosť už od útleho veku, napríklad od škôlky. Od základnej školy 
by malo byť povinné, aby deti dosiahli úroveň C1 v druhom aktívnom jazyku EÚ (inom než ich 
materinský). 
 
Odporúčame to, pretože viacjazyčnosť je nástrojom, ktorý spája ľudí a je mostom k iným kultúram, 
keďže sprístupňuje iné krajiny a ich kultúry. Posilňuje európsku identitu a medzikultúrnu výmenu. Je 
dôležité spoznávať ostatné kultúry v Európskej únii. Dobrá schopnosť konverzovať v dvoch jazykoch 
by preto podporila budovanie spoločnej európskej identity a pochopenie iných európskych kultúr. Aby 
bolo vzdelávanie úspešné, EÚ musí zabezpečiť úzku spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami. Navyše 
treba vytvoriť osobitný program (napr. digitálne platformy, rozšírené programy Erasmus+ atď.) 
výlučne na podporu viacjazyčnosti. Súčasné Európske školy tu môžu slúžiť ako vzor. EÚ by mala zriadiť 
viac takýchto škôl a aktívne ich podporovať. 
  
 

33. Odporúčame, aby EÚ viac zvyšovala povedomie o nebezpečenstvách internetu a digitalizácie pre 
mladých ľudí vytvorením povinného základoškolského predmetu. EÚ by mala vytvoriť nástroje 
a spoločné učebné priestory pre mladých ľudí, aby sa mohli učiť spolu. 
 
Odporúčame to, pretože súčasné iniciatívy alebo programy v tejto oblasti nepostačujú. Mnohí občania 
EÚ navyše nevedia o existujúcich iniciatívach EÚ v týchto oblastiach. Deti si nie sú dostatočne vedomé 
nebezpečenstiev internetu, a preto by sme mali robiť oveľa viac pre podporu a zvyšovanie povedomia 
mladšej generácie. 
 
 

34. Odporúčame, aby EÚ vynaložila úsilie na lepšie sprístupnenie technológií starším ľuďom, a to 
podporou programov a iniciatív – napríklad formou kurzov prispôsobených ich potrebám. EÚ by 
mala zaručiť právo využívať digitalizáciu pre tých, ktorí chcú, a navrhnúť alternatívy pre tých, ktorí 
nie. 
 
Odporúčame to, pretože EÚ by mala zabezpečiť, aby sa starší ľudia mohli zapájať do diania 
v digitálnom svete a aby nikto nebol diskriminovaný. Mali by sa zaviesť zjednodušené nástroje pre 
generácie, ktoré nemajú veľa skúseností s používaním určitých technológií, aby sa mohli začleniť do 
dnešného sveta. Odporúčame intenzívnejšiu propagáciu existujúcich iniciatív, aby občania o týchto 
príležitostiach vedeli. EÚ by nemala diskriminovať staršie generácie z hľadiska používania 
počítačových nástrojov. (Poznámka: to znamená, že občania by mali mať možnosť žiť si svoj život bez 
potreby použitia internetovej siete). EÚ by mala organizovať a bezplatne poskytovať trvalú pomoc 
starším generáciám s cieľom uľahčiť prístup k digitálnym nástrojom. 
 
 
Podokruh 4.3. Kultúrne výmeny/Podokruh 4.4. Environmentálne vzdelávanie 
 

35. Odporúčame, aby EÚ vytvorila platformu, kde budú na vzdelávacie účely k dispozícii materiály 
o zmene klímy, udržateľnosti a environmentálnych otázkach. Tieto informácie by mali byť faktické, 
skontrolované expertmi a prispôsobené na mieru každému členskému štátu. Platforma: 

● by mala zahŕňať kurzy pre rôzne cieľové skupiny, napríklad ľudí žijúcich v mestách/na 
vidieku, všetky vekové skupiny a všetky úrovne predchádzajúcich znalostí, 

● musí byť k dispozícii všetkým členským štátom a mala by byť ľahko dostupná, 
● by mala v rámci realizácie zahŕňať plán propagácie – na ňom treba spolupracovať 

s relevantnými spoločnosťami, 
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● by sa mohla sprístupniť spolu s programom financovania na podporu využívania a realizácie 
informácií na platforme. Týmto financovaním by sa mali podporiť aj exkurzie s cieľom 
ukázať relevantné príklady v praxi.    

 
Odporúčame to, pretože ľudia všetkých vekových kategórií potrebujú prístup k faktickým informáciám 
o tom, ako riešiť otázky zmeny klímy, udržateľnosti a životného prostredia. Dôležité pojmy ako 
„ekologická stopa“ musia chápať všetci, najmä mladí ľudia, pretože to, čo sa naučíme ako deti, 
využívame počas celého života. Tieto témy sú zložité a šíria sa dezinformácie. Potrebujeme spoľahlivý 
zdroj a EÚ má na to potrebnú dôveryhodnosť aj zdroje. Je to dôležité aj preto, že úroveň znalostí 
a prístupnosť dôveryhodných informácií sa v jednotlivých členských štátoch líšia. 
  
 

36. Odporúčame, aby EÚ uprednostnila sprístupnenie výmenných programov pre všetkých (vekové 
skupiny, členské štáty, úrovne vzdelania a miera solventnosti) a umožnila výmeny alebo stáže 
naprieč odvetviami, krajinami, vzdelávacími inštitúciami, mestami a podnikmi. EÚ by mala byť 
zodpovedná za iniciovanie, sprostredkovanie a financovanie kultúrnych a sociálnych výmen v celej 
EÚ – fyzických aj digitálnych. EÚ musí aktívne podporovať tieto iniciatívy a zamerať sa na ľudí, ktorí 
ešte kultúrne a sociálne výmenné programy nepoznajú. Dokonalým príkladom európskej výmeny je 
Konferencia o budúcnosti Európy, ktorej účastníci boli vybraní náhodne. Takýchto príkladov treba 
viac, ale aj menších iniciatív a výmen v rámci športu, hudby, (sociálnych) stáží atď. 
 
Odporúčame to, pretože je dôležité vytvoriť pocit spolupatričnosti a súdržnosti a posilniť toleranciu ku 
všetkým našim obohacujúcim rozdielom/rozmanitým postojom, ako aj v záujme rozvoja 
individuálnych zručností. Zároveň to pomôže budovať priateľstvá, vzájomné porozumenie a kritické 
myslenie. Chceme podporiť zapojenie všetkých členov našich komunít – aj tých, ktorí sa doteraz na 
takýchto iniciatívach nezúčastnili. 
 

  
Podokruh 4.5. Kvalita, financovanie a prístup k vzdelávaniu/Podokruh 4.6. Harmonizácia vzdelávania 
 

37. Odporúčame, aby sa všetky členské štáty dohodli na certifikovaných minimálnych normách 
vzdelávania v hlavných predmetoch počnúc základnou školou, a aby ich zaviedli. Cieľom je 
zabezpečiť, aby všetci občania mali rovnaký prístup k štandardnej kvalite vzdelávania, čím sa 
zabezpečí spravodlivosť a rovnosť. 
 
Odporúčame to, pretože: 

● zavedenie minimálnych noriem by zvýšilo dôveru rodičov, učiteľov a študentov vo vzdelávacie 
systémy, pričom by ponechalo priestor na iniciatívu a rozmanitosť, 

● realizácia odporúčania by posilnila spoločnú európsku identitu, vzájomnosť, jednotu a pocit 
spolupatričnosti, 

● realizácia odporúčania by zintenzívnila spoluprácu a výmeny medzi školami v celej EÚ, čo by 
zlepšilo vzťahy medzi pedagogickými pracovníkmi a žiakmi a výrazne pomohlo výmenným 
programom. 

 
 

38. Odporúčame, aby sa angličtina vyučovala na úrovni certifikovanej normy ako hlavný predmet na 
základných školách vo všetkých členských štátoch EÚ, s cieľom uľahčiť a posilniť schopnosť 
európskych občanov efektívne komunikovať.    

 
Odporúčame to, pretože: 

● by sa tým zvýšila jednota a rovnosť posilnením schopnosti občanov vzájomne komunikovať; 
zároveň by sa podporila silnejšia spoločná európska identita, 
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● by sa tým umožnil širší, pružný a prístupnejší trh práce, na ktorom budú môcť občania 
sebavedomo pracovať a komunikovať vo všetkých ostatných členských štátoch, čo posilní ich 
osobný rast i pracovné príležitosti, 

● jazyk spoločný pre všetkých Európanov by sa dal zaviesť vo veľmi krátkom časovom horizonte, 
ak by sa táto iniciatíva zrealizovala, 

● používanie spoločného jazyka urýchli výmenu informácií, čo by bolo prínosom pre spoluprácu, 
spoločnú reakciu na krízy, humanitárnu pomoc a zblíženie Európy a Európanov. 

 
Okruh 5: Etická a bezpečná digitálna transformácia 
 

Podokruh 5.1. Demokratizácia digitalizácie/Podokruh 5.2. Kybernetická bezpečnosť 
 

39. Odporúčame, aby EÚ mala viac právomocí v boji proti nezákonnému obsahu a počítačovej 
kriminalite. Odporúčame posilniť kapacity Europolu/Európskeho centra boja proti počítačovej 
kriminalite vrátane: 

● navýšenia finančných a personálnych zdrojov, 
● zabezpečenia podobných trestov v každej krajine, 
● zabezpečenia rýchleho a účinného presadzovania. 

 
Odporúčame to, aby sa zaručila sloboda na internete a zároveň sa zabezpečilo trestanie diskriminácie, 
zneužívania a obťažovania. Podporujeme myšlienku európskeho verejného orgánu, pretože nechceme 
ponechať reguláciu online platforiem výlučne na súkromné spoločnosti. Online platformy musia 
prevziať zodpovednosť za šírený obsah, ale chceme zabezpečiť, aby ich záujmy neboli prvoradé. 
Regulácia obsahu a stíhanie zodpovedných osôb musia byť účinné a rýchle, aby páchateľov aj 
odrádzali. 
  
 

40. Odporúčame, aby EÚ investovala do kvalitných a inovačných digitálnych infraštruktúr (ako 
technológia 5G, ktorá sa v Európe vyvíja), s cieľom zabezpečiť samostatnosť Európy a zabrániť jej 
závislosti od iných krajín alebo súkromných spoločností. EÚ by mala venovať pozornosť aj 
investíciám v jej menej rozvinutých regiónoch. 
 
Odporúčame to, pretože digitálna infraštruktúra zohráva kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve 
a Európanom uľahčuje každodenný život. Európa preto potrebuje kvalitnú digitálnu infraštruktúru. Ak 
bude Európa závislá od iných, môže byť zraniteľná voči negatívnym vplyvom súkromných spoločností 
alebo iných krajín. Európa by preto mala v záujme svojej nezávislosti investovať do digitálnej 
infraštruktúry. Takisto je dôležité zabezpečiť digitálnu integráciu – treba zabezpečiť, aby sa investície 
dostali do digitálne menej rozvinutých regiónov. 
 
 

41. Odporúčame, aby EÚ podporovala vzdelávanie o falošných správach („fake news“), 
dezinformáciách a online bezpečnosti na všetkých školách v Európe. To by malo vychádzať 
z príkladov osvedčených postupov z celej EÚ. EÚ by mala na podporu tejto práce zriadiť osobitnú 
organizáciu a poskytovať vzdelávacím systémom odporúčania. Mala by tiež podporovať neformálne 
vzdelávanie, ako aj inovačné a tvorivé vyučovacie techniky (napr. participatívne hry). 
 
Odporúčame to, pretože zavedenie hodín gramotnosti v oblasti online a digitálnej bezpečnosti (so 
zameraním na online podvody, nepravdivé informácie atď.) v školách je dôležité, aby sa každý vedel 
brániť pred online hrozbami. Treba sa zamerať na mladšiu generáciu, keďže tá je veľmi vystavená 
online hrozbám. Školy môžu pri šírení osvedčených postupov komunikovať aj s rodičmi. Tento 
predmet môže čerpať z príkladov osvedčených postupov v celej Európe (napr. vo Fínsku) a zároveň sa 
môže prispôsobiť potrebám každej krajiny. 
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Podokruh 5.3. Ochrana údajov 
 

42. Odporúčame ďalšie obmedzenie zneužívania údajov „dátovými gigantmi“ lepším presadzovaním 
GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vytvorením štandardizovanejších mechanizmov 
v celej EÚ a zabezpečením toho, aby pravidlá dodržiavali aj mimoeurópske spoločnosti pôsobiace 
v EÚ. Zlepšenie by malo vyžadovať jasné a stručné vysvetlenie podmienok používania, ktoré bude 
jednoznačné, poskytne viac informácií o tom, ako a kto údaje použije, a nebude uplatňovať 
predvolený súhlas s opätovným použitím a ďalším predajom údajov. Malo by sa zabezpečiť trvalé 
vymazanie údajov na požiadanie občana. Takisto by sa malo zlepšiť presadzovanie jednotného 
dodržiavania predpisov o profilovaní osôb na základe ich online správania. Navrhujeme dva druhy 
sankcií: pokuta úmerná obratu spoločnosti a obmedzenia činnosti spoločnosti. 
 
Odporúčame to, pretože dnes je veľmi málo transparentné, aké údaje sa zbierajú, ako sa spracúvajú 
a komu sa predávajú. Musíme ešte viac obmedziť zneužívanie moci zo strany dátových gigantov 
a zabezpečiť, aby súhlas občanov na spracovanie údajov bol skutočne informovaný. 
  
 

43. Odporúčame vytvoriť nezávislú celoúnijnú agentúru, ktorá by mala jasne vymedziť vtieravé praktiky 
(napr. spam) a vytvoriť usmernenia a mechanizmy na to, aby sa občania mohli odhlásiť z odberu 
a odvolať spracúvanie údajov, najmä tretími stranami. Musí mať mandát na identifikáciu 
a postihovanie podvodníkov a organizácií, ktoré nedodržiavajú pravidlá. Mala by pracovať na tom, 
aby predpisy EÚ dodržiavali aj subjekty so sídlom mimo EÚ, ktoré v Únii pôsobia. Financovali by ju 
inštitúcie EÚ a pozostávala by zo zmiešanej rady nezávislých orgánov (t. j. expertov z univerzít 
a profesijných združení). Mala by mať rotujúce predsedníctvo. Navrhujeme dva druhy sankcií: 
pokuta úmerná obratu spoločnosti a obmedzenia činnosti spoločnosti. 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti neexistuje žiadna centrálna agentúra so silným mandátom, ktorá 
by mohla občanom pomôcť – najmä ak majú problém a potrebujú pomoc, poradenstvo alebo 
podporu. Neexistujú jasné a záväzné pravidlá, ktoré by spoločnosti mali dodržiavať, a sankcie sa buď 
nepresadzujú, alebo sú pre spoločnosti zanedbateľné. 
 
 

44. Odporúčame vytvoriť certifikačný systém EÚ, ktorý by transparentne odrážal súlad so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov a zabezpečil by, aby sa informácie o ochrane údajov prezentovali 
prístupne, jasne a jednoducho. Takýto certifikát by mal byť povinný a viditeľný na webových sídlach 
a platformách. Certifikát by mal vydávať nezávislý certifikačný orgán na európskej úrovni (existujúci 
alebo osobitne zriadený), ktorý nie je prepojený s národnými vládami ani so súkromným sektorom. 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti je transparentnosť o miere ochrany údajov každou spoločnosťou 
absentujúca alebo minimálna a používatelia/zákazníci nemôžu prijímať informované rozhodnutia. 
 
  
 

45. Odporúčame lepšie vysvetliť všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zlepšiť komunikáciu o ňom 
vytvorením štandardného textu o súlade, ktorý bude napísaný jednoducho a jasne, aby mu každý 
rozumel. Tento text by mal vysvetľovať ústrednú myšlienku a/alebo základné zásady. Postup 
poskytovania súhlasu by mal byť vizuálnejší (t. j. ako aplikácia, ktorá vyžaduje výslovné povolenie 
na prístup k telefónu). Mala by ju sprevádzať informačná kampaň (vrátane televíznej), dôsledné 
poskytovanie povinných kurzov (aspoň pre tých, ktorí pracujú s údajmi) a poradenstvo pre tých, 
ktorí potrebujú pomoc. 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti je znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov príliš vágne 
a technické, informácií je priveľa a nie je prístupné pre všetkých. Komunikácia sa takisto v rôznych 
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Európska panelová diskusia občanov 1: „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ 

krajinách odlišuje a často vylučuje rôzne skupiny, najmä starších ľudí a tých, ktorí nie sú v digitálnej 
oblasti veľmi zbehlí. 
 
 
Podokruh 5.4. Zdravá digitalizácia 
 

46. Odporúčame, aby EÚ riešila problém falošných správ („fake news“) dvojako: 
● legislatíva pre sociálne mediálne spoločnosti na zavedenie algoritmov strojového učenia, 

ktoré dokážu vyhodnotiť dôveryhodnosť informácií na sociálnych médiách a nových 
médiách a poskytnúť používateľovi zdroje overených informácií. Odporúčame expertný 
dohľad nad týmito algoritmami, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie, 

● zriadenie digitálnej platformy, ktorá by hodnotila informácie z tradičných médií (napr. 
televízia, tlač, rozhlas) nezávisle od politických a hospodárskych záujmov a informovala 
občanov o kvalite správ bez uplatňovania akejkoľvek cenzúry. Platforma by mala podliehať 
verejnej kontrole a mala by dodržiavať najprísnejšie normy transparentnosti a EÚ by mala 
zabezpečiť, aby sa vyčlenené finančné prostriedky použili na plánované účely. 

 
Odporúčame to, pretože sa treba zamerať na rôzne druhy médií a domnievame sa, že sankcie alebo 
odstraňovanie obsahu by mohli viesť k cenzúre a porušovaniu slobody prejavu a slobody tlače. 
Odporúčame, aby správne fungovanie algoritmu kontrolovali a monitorovali experti. Napokon 
odporúčame, aby bola platforma apolitická a nezávislá, aby sa zabezpečila transparentnosť a sloboda 
prejavu. Okrem toho, keďže falošných správ sa nedá zbaviť úplne, poskytnutie týchto nástrojov 
občanom pomôže znížiť vplyv takýchto správ v Európe. 
  
 

47. Odporúčame, aby EÚ vykonala rôzne opatrenia v záujme zdravého používania internetu: 
● V prvom rade sa EÚ musí zaoberať nedostatkom infraštruktúry a zariadení, ktorý občanom 

bráni v prístupe na internet. 
● Ďalej odporúčame, aby EÚ nabádala členské štáty k vzdelávaniu o internete a jeho rizikách 

pre všetky vekové skupiny. To môže mať formu školského vyučovania pre deti a mládež, ako 
aj zriadenia rôznych programov a kurzov pre dospelých a starších občanov. O obsahu tohto 
vzdelávania by mala rozhodnúť na európskej úrovni skupina nezávislých expertov. 

● Napokon žiadame od EÚ všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri 
digitalizácii spoločnosti nezabudlo na starších ľudí a aby základné služby boli dostupné aj 
osobne. 

● EÚ by mala zabezpečiť, aby členské štáty využili vyhradené finančné prostriedky na 
plánované účely. 

 
 
Odporúčame to, pretože v niektorých častiach Európy chýba infraštruktúra a hardvér (napr. 
zariadenia) a pred vzdelávaním občanov treba zabezpečiť pripojenie – vieme, že existujú určité regióny 
a profily, kde je prístup na internet obmedzený. Odporúčame vyučovanie, ktoré pomôže deťom 
dosiahnuť digitálnu gramotnosť, ďalšie programy na pomoc starším generáciám v tejto digitálnej 
transformácii a prijatie potrebných opatrení, aby v dôsledku digitálnej transformácie neboli 
poškodené práva staršieho obyvateľstva. 
  

 
48. Odporúčame, aby Európska únia podporovala vzdelávanie občanov v každom členskom štáte 

s cieľom podporiť kritické myslenie, skepticizmus a overovanie faktov a naučiť ich, ako samostatne 
vyhodnotiť, či je určitá informácia dôveryhodná alebo nie. Takéto vzdelávanie by sa malo zahrnúť 
do základoškolskej výučby ako osobitný predmet, no malo by sa ponúkať aj v iných verejných 
priestoroch občanom všetkých vekových kategórií, ktorí chcú takéto školenia využiť. EÚ by mala 
zabezpečiť, aby členské štáty využili vyhradené finančné prostriedky na plánované účely. 
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Európska panelová diskusia občanov 1: „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ 

Odporúčame to, pretože si myslíme, že falošných správ sa nedá zbaviť úplne, takže takéto vzdelávanie 
pomôže občanom rozpoznať ich samostatne. Tým sa zmierni vplyv falošných správ na spoločnosť a na 
samotných občanov. Jednotlivci budú zároveň samostatnejší a nebudú pri získavaní spoľahlivých 
informácií závisieť od inštitúcií. 
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Európska panelová diskusia občanov 1: „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ 

Príloha I: Ako odporúčania vznikli? 

A. Prehľad tretieho zasadnutia 

 

· Uvítanie a program · 
· Informácie z platformy 

· Vysvetlenie cieľov a postupov · 
  

· Transformácia usmernení na 
odporúčania · 

  

· Práca na kľúčových záveroch pre 
plenárne zasadnutie konferencie · 

  

· Občania čítajú usmernenia a určia 
priority ·  

· Odborníci a overovatelia faktov sú k 
dispozícii na otázky a odpovede · 

  

·Spätná väzba od ostatných skupín 
a finalizácia odporúčaní · 

  

· Odporúčania pre hlasovanie 

· Záverečný prejav · 
· Finalizácia kľúčových záverov · 

·Občania začínajú transformovať 
usmernenia na odporúčania · 

PLENÁRNE 

ZASADNUTIE 

OTVORENÉ 
FÓRUM 

FÓRUM  
 

ZASADNUTIE 
PODSKUPINY 

– Nadviazanie na predošlé zasadnutie 
a príprava 

– Stanovenie priorít pre usmernenia 

– Začatie transformácie usmernení na 
odporúčania 

  

– Transformácia usmernení na 
odporúčania 

– Finalizácia odporúčaní 

– Práca na kľúčových záveroch pre 
plenárne zasadnutie konferencie 

– Odporúčania pre hlasovanie 

 

 

 

 

  

 

TRETIE ZASADNUTIE 
 

1. DEŇ           2. DEŇ       3. DEŇ 
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B. Schéma vypracovania odporúčaní 

 

 

 

  

 

 

  

1. KROK – USMERNENIA 

2. KROK – TVORBA KLASTROV 

4. KROK – 
ODPORÚČANIA 

3. KROK – UPREDNOSTNENIE 
PIATICH KLASTROV 
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C. Podrobný postup vypracovania odporúčaní 

Piatok 25. 2. 2022 

Plenárne zasadnutie 1 

– Cieľ: zvítanie členov panelu a príprava na tretie zasadnutie 
– privítanie, priestor pre občanov, aktualizácia platformy, program na víkend, úvod do 

metodiky zasadnutia 

Otvorené fórum 1 

– Cieľ: Stanovenie priorít pre usmernenia 
– čítanie usmernení a neformálna diskusia v pléne a priľahlých priestoroch (bez 

tlmočenia), stanovenie priorít pre usmernenia pomocou nálepiek, každý občan dostal 
päťdesiat nálepiek (desať purpurových pre okruh 1, desať oranžových pre okruh 2, 
desať zelených pre okruh 3, desať modrých pre okruh 4, desať červených pre okruh 
5), ktorými označil najviac desať prioritných usmernení pre každý okruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh 5  
Etická 
a bezpečná 
digitálna 
transformácia 

 

Podokruh 5.1. 
Demokratizácia 
digitalizácie 

Okruh 3  
Spravodlivá 
spoločnosť 
 
 
 

Podokruh 3.1. 
Sociálne 
zabezpečenie 

Okruh 4 
Vzdelávanie 
v Európe 

 
 

Podokruh 4.1. 
Európska 
identita 

Okruh 1  
Práca v Európe 

 
 

Podokruh 1.1. 
Trh práce 

Okruh 2 
Hospodárstvo 
pre budúcnosť 
 
 

Podokruh 2.1. 
Inovácia 
a konkurencie- 
schopnosť 
Európy 
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Práca v podskupine 1 

– Cieľ: začať pretvárať usmernenia na odporúčania 

Sobota 26. 2. 2022 

Práca v podskupine 2 

– Cieľ 1: pretvoriť usmernenia na odporúčania 
– Postupovalo sa podľa rovnakej metodiky ako pri práci podskupiny 1. 

– Cieľ 2: vzájomná spätná väzba medzi podskupinami z rovnakého okruhu 
– Cieľ 3: vzájomná spätná väzba medzi podskupinami z rôznych okruhov 

– Pokračovalo sa v rovnakej metodike ako predtým. 
– Cieľ 4: finalizácia odporúčaní 

– V poslednej fáze sa podskupiny pokúsili zaintegrovať spätnú väzbu od ostatných 
podskupín a od overovateľov faktov. Následne sfinalizovali odporúčania. 

 

Nedeľa 27. 2. 2022 

Otvorené fórum 2 

– Cieľ: práca na kľúčových záveroch pre plenárne zasadnutie konferencie 
– Skupina 20 zástupcov panelu na plenárnom zasadnutí konferencie pracovala na 

príprave kľúčových záverov aj medzi zasadnutiami. Viedli rozhovory s ostatnými 
účastníkmi, aby mohli sformulovať tieto závery a jednoducho informovať o zisteniach 
panelu. Kľúčové závery by mali odzrkadľovať odporúčania a ich odôvodnenia. 

Plenárne zasadnutie 2 

– Cieľ: odporúčania pre hlasovanie 

Pokyny pre účastníkov: 

 

1. Stlačte tlačidlo na tablete. 

 

2. Naskenujte kód QR, ktorý vás 

presmeruje na formulár 

s odporúčaniami pre okruh. 

 

3. Skontrolujte svoje osobné 

identifikačné číslo (PIN), ktoré 

sa nachádza na zadnej strane 

tabletu. 
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4. Zadajte kód PIN do formulára. 
 

 

5. Hlasujte palcom hore alebo 

dole za každé odporúčanie 

v každom okruhu a odošlite svoj 

hlas. 

 
 
 
 
 
 
6. Odporúčania, ktoré získajú 
70 % alebo viac palcov hore 
z odovzdaných hlasov, sú 
prijaté. 
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Príloha II: Príspevky expertov a overovateľov faktov na podporu procesu overovania faktov 

Príspevky expertov a overovateľov faktov koordinovalo „Vedomostné a informačné centrum – KIC“ 
zložené z členov spoločného sekretariátu a poradnej skupiny. Vždy, keď účastníci, moderátori, 
pozorovatelia alebo prítomní experti zistili, že treba objasniť fakty, oznámili to centru KIC, ktorý 
posunul otázku príslušnému expertovi a/alebo overovateľovi faktov. 

Diskusie v podskupinách sledovalo niekoľko expertov na mieste a online, aby mohli iniciovať 
overovanie faktov. Okrem toho boli k dispozícii experti z troch inštitúcií, ktorí odpovedali na 
faktografické otázky vo svojich expertných oblastiach, najmä o už existujúcich regulačných a iných 
politických nástrojoch. 

Experti a overovatelia mali reagovať veľmi rýchlo a poslať čo najjasnejšiu odpoveď, ktorú mohol 
moderátor po schválení centrom KIC odkomunikovať účastníkom. K dispozícii boli ďalej uvedení 
experti, pričom nie všetci dostali otázky a niektorí sa mohli zapojiť do viacerých okruhov. 

Zoznam expertov na mieste a online: 

Experti na okruh 1: Práca v Európe 

● Barbara Gerstenberger, vedúca oddelenia pre pracovný život, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, dočasný vedúci oddelenia pre sociálnu politiku, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (aj pre okruh 5), odborný asistent, Centrum výskumu európskej 
integrácie (EIF), Viedenská univerzita 

● Leonie Westhoff, výskumná pracovníčka, Centrum pre európske politické štúdie (CEPS) 

Experti na okruh 2: Hospodárstvo pre budúcnosť 

● Daniel Gros, člen rady a čestný člen Centra pre európske politické štúdie (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, hlavný ekonóm tímu na Generálnom riaditeľstve pre medzinárodné 
a európske vzťahy v Európskej centrálnej banke 

● Gianluca Sgueo, (aj pre okruh 5), výskumný pracovník a mimoriadny profesor na Bruselskej 
škole správy vecí verejných (BsoG) 

Experti na okruh 3: Spravodlivá spoločnosť 

● John Hurley, poverený vedúci oddelenia pre zamestnanosť, Eurofound 

● Nicolas Defaye, odborný referent, Európska federácia pre zamestnanie v domácnosti 
a domácu starostlivosť 

● Paul Ginnell, riaditeľ Európskej siete proti chudobe (EAPN) v Írsku 

● Elizabeth Gosme, riaditeľka siete COFACE 

Experti na okruh 4: Vzdelávanie v Európe 

● Jimmy Jamar, generálny tajomník, Europa Nostra 

https://www.eurofound.europa.eu/sk/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/sk/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/sk/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
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● Charis Hughes, vedúca výskumná pracovníčka pre oblasť komunikácie a vplyvu, Léargas 
(národná agentúra pre program Erasmus+ v Írsku) 

● Jemma Lee, referentka pre podporu a rozvoj, Léargas (národná agentúra pre program 
Erasmus+ v Írsku) 

● Amélia Veiga, odborná asistentka, Univerzita v Porto 

● Andrea Lapegna, koordinátorka pre komunikáciu a kampaň, Platforma pre celoživotné 
vzdelávanie (LLLP) 

● Altheo Valentini, predseda rady združenia All Digital 

● Giuseppina Tucci, generálna tajomníčka organizačného výboru študentských rád európskych 
stredných škôl (OBESSU) 

● Selina McCoy, docentka a výskumná pracovníčka na Inštitúte hospodárskeho a sociálneho 
výskumu (ESRI) a mimoriadna profesorka na Trinity College v Dubline 

● Gabriela Martinez Sainz, výskumná pracovníčka (Ad Astra Fellow) a odborná asistentka, 
University College Dublin 

Experti na okruh 5: Etická a bezpečná digitálna transformácia 

● Rosanna Fanni, výskumná pracovníčka a koordinátorka digitálneho fóra, Centrum pre 
európske politické štúdie (CEPS) 

● Bart Preneel, vedúci výskumnej skupiny pre počítačovú bezpečnosť a priemyselnú 
kryptografiu, KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, profesorka kriminológie na katedre sociológie Univerzity sociálnych 
a politických vied Panteion, Atény 

 

  

https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Príloha III: Ďalšie odporúčania, ktoré sa v rámci panelu zvažovali, no neboli prijaté 
 

Okruh 3: Spravodlivá spoločnosť 
 
Podokruh 3.2. Rovnosť práv 
 
Odporúčame, aby EÚ vytvorila mechanizmus, ktorým sa zaistí monitorovanie a presadzovanie práv 
menšín (napr. portál alebo kancelária, kde môžu ľudia podávať sťažnosti). 
 
Odporúčame to, pretože sme presvedčení, že každý jednotlivec môže vyjadriť svoj názor a má právo 
požiadať o pomoc a dostať ju. Takýto mechanizmus je potrebný na zníženie napätia medzi menšinami 
a väčšinou. 
 
 
Podokruh 3.3. Spravodlivosť/Podokruh 3.4. Prístup k športu 
 
Odporúčame, aby EÚ zvyšovala povedomie o fyzickej aktivite s využitím verejných osobností ako 
vzorov (napr. podujatia Parlamentu by mali zahŕňať na pár sekúnd určitú formu fyzickej aktivity 
alebo gest ako strečing, chôdza alebo skákanie). 
 
Odporúčame to, pretože zapojenie verejných činiteľov do fyzickej aktivity zvýši povedomie. 
 

 
Okruh 5: Etická a bezpečná digitálna transformácia 
 
Podokruh 5.3. Ochrana údajov 
 

Odporúčame zaviesť webovú identifikáciu (Web ID), ktorá bude uchovávať osobné a citlivé údaje, 
ale sprístupní ich len orgánom a polícii. Online platformy a predajcovia budú používať online kód 
naviazaný na Web ID a údaje, ktoré sú relevantné pre určitú činnosť. Východiskovým nastavením 
zdieľania údajov cez toto ID by malo byť „zamietnuť“. Údaje by sa mali poskytnúť len priamo 
zúčastneným stranám, a nie tretej strane. Ak sa údaje poskytnú tretej strane, občan by mal mať 
možnosť jednoducho odmietnuť. Údaje by mali byť k dispozícii len na obmedzený čas alebo pre 
konkrétnu transakciu. Povolenie na používanie údajov by malo mať obmedzenú časovú platnosť 
alebo jasné vymedzenie toho, aké úkony môže spoločnosť s týmito údajmi podniknúť. 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti môžu spoločnosti zbierať všetky údaje vrátane osobných 
a citlivých údajov a môžu ich použiť na mnohé účely bez toho, aby zverejňovali, ako a prečo presne tak 
urobili. Aktéri tak získavajú viac informácií, než v skutočnosti potrebujú na to, aby nám poskytli služby, 
a potom môžu údaje bez nášho súhlasu predať ďalej alebo opäť použiť. Zároveň sa zabezpečí 
zodpovednosť používateľov internetu a zachová ich relatívna anonymita. 
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Príloha IV: Zoskupenie usmernení 
 
Okruh 1: Práca v Európe 

 

Podskupina 1 (1.1. Trh práce) 

1. 1.1.1.1: Proaktívna hospodárska politika EÚ na lepšiu kontrolu globalizácie. 

2. 1.1.1.2: Mala by sa prijať „Magna Carta“, ktorá by upravovala všetky ústredné témy týkajúce 

sa práce. 

3. 1.1.1.3: Vnútroštátne vykonávanie právnych predpisov EÚ je problematické. 

4. 1.1.2.2: Sloboda podnikania by sa nemala príliš obmedzovať. 

5. 1.1.2.4: Právo na pracovné miesta pre všetkých. 

6. Zoskupenie (3 usmernenia) 1.1.2.1: Mali by sa harmonizovať práva a pracovné podmienky 

pracovníkov. 1.3.1.4: Usilovať o zachovanie európskych noriem v oblasti organizácie práce 

a práv pracovníkov na vysokej úrovni. 1.3.1.7: Zaviesť postupnú koordináciu politík 

zamestnanosti medzi európskymi krajinami. 

7. 3.2.3.2: Odporúčame, aby EÚ zriadila inštitúciu, ktorá bude monitorovať pracovné 

podmienky vo všetkých členských štátoch. 

8. 1.1.3.1: Podporovať vznik odborov. 

9. Zoskupenie (4 usmernenia) (1.1.4: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom) 

1.1.4.2: Musí sa zlepšiť starostlivosť (o deti, staršie osoby), aby sa zabezpečila lepšia 

rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. 1.1.4.5: Iné typy rodín by sa nemali 

ignorovať. Platí to aj pre rodiny, ktoré sa starajú o osoby so zdravotným postihnutím. 1.1.4.1: 

Je potrebné odstrániť rozdiely medzi verejným a súkromným sektorom. 1.1.4.4: Je 

mimoriadne naliehavé, aby sa smernice EÚ vykonali vo vnútroštátnom práve. 

10. Zoskupenie (2 usmernenia) (1.1.5: Akčný plán EÚ v oblasti sociálnych práv) 1.1.5.1: Akčný 

plán by mal byť právne záväzný, aby ho vlády členských štátov museli realizovať. 1.1.5.2: Pri 

týchto rozhodnutiach by mali byť občania lepšie informovaní. 

11. Zoskupenie (3 usmernenia) 1.1.2.3: EÚ by mala stanoviť európsku minimálnu mzdu. 3.2.3.1: 

Odporúčame, aby EÚ pristúpila k prijatiu celoeurópskej minimálnej mzdy. 1.1.7.3: Pred 

zavedením univerzálneho príjmu musí EÚ zaviesť minimálnu mzdu. 

12. 3.2.5.4: Odporúčame, aby sa EÚ zamerala na stanovenie štandardného pracovného času 

za týždeň (kratšieho a jednotného), aby sa zaistilo lepšie a rovnaké zaobchádzanie 

s európskymi občanmi a ich rodinami. 

 

Podskupina 6 (1.2. Mládež a zamestnanosť) 

13. 1.2.1.1: Navrhujeme, aby sa študentom od strednej školy poskytla možnosť získavať rôzne 

skúsenosti v rôznych pracovných prostrediach a/alebo sociálnych projektoch, aby spoznali 

trh práce. Ďalej navrhujeme, aby sa to v neskoršej fáze viac sústredilo na oblasti ich záujmu 

a odbornej prípravy. Takto zistia, aká dôležitá je zodpovednosť, ako by mohla vyzerať ich 

budúcnosť a naučia sa rešpektovať rôzne povolania. 

14. Zoskupenie (4 usmernenia) 1.2.1.2: Navrhujeme stimulovať spoločnosti a organizácie 

daňovými a/alebo inými výhodami, aby poskytovali stáže. 1.2.5.1: V odľahlých oblastiach 

musia miestne školy, orgány verejnej moci, organizácie a spoločnosti úzko spolupracovať, 

aby tiež zabezpečili efektívne stáže. 3.3.4.1: Podporovať prístup k prvému zamestnaniu 
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a stáže v rámci odborného a vysokoškolského vzdelávania. 1.3.3.6: Vytvoriť programy, ktoré 

priblížia mladých ľudí k podnikom. 

15.  1.2.3.1: Vzdelávanie sa musí lepšie prispôsobiť meniacim sa potrebám trhu práce. Je preto 

potrebné, aby učitelia tieto potreby lepšie pochopili. Navrhujeme organizovať pravidelné 

konzultácie medzi politikmi, pedagogickými pracovníkmi a zástupcami podnikov, aby sa tieto 

potreby identifikovali. 

16. Zoskupenie (3 usmernenia) (1.2.2: Strata iných ako digitálnych a sociálnych zručností, ktoré 

sú potrebné na trhu práce.) 1.2.2.1: Sociálne zručnosti sú: naučiť sa navzájom interagovať, 

vypočuť sa navzájom, tolerovať sa, podporovať dialóg, odolnosť, pochopenie, rešpekt 

a ocenenie iných. 1.2.2.2: Odborná príprava školiteľov: Učitelia si musia najprv uvedomovať 

tieto sociálne zručnosti a byť vyškolení, aby ich mohli odovzdať mladým ľudom. Školiteľov 

treba odborne pripraviť. 1.2.2.4: Mladých ľudí treba podporovať, aby boli v spoločnosti 

samostatní. Mali by sa preto nabádať k neustálemu samovzdelávaniu, kritickému mysleniu 

a neutíchajúcej zvedavosti. Pozornosť by sa pritom mala venovať všetkým spoločenským 

vrstvám. 

17. 1.2.2.3: V krajinách, kde sa zrušilo humanitné vzdelávanie, ako napr. klasická literatúra 

a etika, sa musí obnoviť. 

18. Zoskupenie (3 usmernenia) 1.2.3.2: Vzájomné uznávanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

a štandardizácia odbornej prípravy v EÚ by sa mali lepšie harmonizovať. 3.3.3.2: Navrhuje sa, 

aby boli akademické tituly/diplomy uznávané vo všetkých krajinách EÚ. 2.1.2.2: 

Odporúčame, aby odborné kvalifikácie (napr. preukazy spôsobilosti) boli plne prenosné 

a uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. 

19. Zoskupenie (3 usmernenia) (1.2.4: Aké ponaučenie si môžeme zobrať z krízy spôsobenej 

pandémiou COVID-19 do budúcnosti v záležitostiach vynechanej odbornej prípravy, stáží 

a prístupu na trh práce, ktoré majú väčší vplyv na mladých a najslabších v spoločnosti?) 

1.2.4.1: Návrh na obnovenie programov, ktoré existovali pred pandémiou: niektoré odkazy 

na tieto programy uvádzané na webovom sídle EÚ, žiaľ, nie sú aktuálne. Európa by mala 

poskytnúť aj programy pre osoby mladšie ako 18 rokov. 1.2.4.2: EÚ by mala lepšie 

komunikovať o jednotlivých programoch, ktoré spustí na účely obnovy po pandémii, napr. 

o programe ALMA. 1.2.4.3: Pre pandémiu sú obmedzené možnosti mobility mladých za 

prácou v iných členských štátoch. Preto musíme urýchlene zaviesť digitálne programy, ktoré 

by podporovali takúto výmenu. 

20. 1.2.4.4: Mali by sa minimalizovať nevýhody pre študentov spôsobené predĺžením štúdia, 

pretože nemohli absolvovať stáže. Medzi nevýhody patria napríklad: náklady, predĺženie 

štúdia, neskorší prístup na trh práce. 

21. 1.2.4.5: Vlády musia byť schopné rýchlejšie a pružnejšie zasiahnuť, keď nastanú núdzové 

situácie, ako je napríklad kríza. Navrhujeme, aby sa z toho vyvodili ponaučenia a aby sa 

vypracovali nové postupy, ktoré umožnia flexibilnejšie reakcie počas núdzových situácií 

v budúcnosti (týkajúce sa práce, vzdelávania, ...). 

 

Podskupina 15 (1.3. Digitalizácia v práci 

22. Zoskupenie (5 usmernení) 1.3.1.1: Usilovať o udržanie pracovných miest v Európe. 1.3.1.2: 

Vytvoriť stimuly a navrhnúť právne predpisy, ktoré pomôžu udržať pracovné miesta 

v EÚ/európskych krajinách na základe európskej uznanej kvality. 1.3.1.5: Stimulovať 

európske spoločnosti, aby prevzali väčšiu spoločenskú zodpovednosť a zároveň si ponechali 
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ústredia v Európe. 1.3.1.8: Zistiť, koľko pracovných miest sa môže premiestniť každý rok 

do neeurópskych krajín. 1.3.1.6: Ako posledné riešenie zdaniť premiestnenie. 

23. 1.3.1.3: Usilovať o dosiahnutie porovnateľných úrovní miezd medzi produkujúcimi krajinami 

na medzinárodnej úrovni. 

24. Zoskupenie (5 usmernení) 1.3.2.1: Harmonizovať úpravu inteligentnej organizácie práce na 

európskej úrovni a kontrolovať jej dodržiavanie. 1.3.2.8: Harmonizovať úpravu inteligentnej 

organizácie práce na európskej úrovni a kontrolovať jej dodržiavanie na pracoviskách. 

1.3.2.5: Harmonizovať inteligentnú organizáciu práce na európskej úrovni stanovením 

prevádzkových hodín, dostupnosti, odpočinku (právo odpojiť sa) a tiež kontrolovať 

dodržiavanie takejto úpravy. 1.3.2.6: Harmonizovať a kontrolovať dostupnosť aj v období 

dovoleniek v prípade núdzových situácií. 1.3.2.7: Harmonizovať inteligentnú organizáciu 

práce na európskej úrovni a snažiť sa predchádzať vylúčeniu pracovníkov, ktorí využívajú 

inteligentnú organizáciu práce, zo spoločenského života. 

25. Zoskupenie (3 usmernenia) 1.3.2.2: Dať zamestnancom rozhodovaciu právomoc vo veciach 

organizácie práce doma (napr. pre rodiny s deťmi). 1.3.2.4: Vypracovať pracovné zmluvy 

s jasnými a normalizovanými podmienkami, v ktorých sa uvádza, aké úlohy sa majú plniť 

z domu a aké nie. 4.2.3.1: Odporúčame, aby sa podporovali okrúhle stoly so školami, 

spoločnosťami, s politikmi, úradmi verejného zdravia, psychológmi a sociológmi a aby sa 

právne regulovalo online vzdelávanie a práca online. 

26. 1.3.2.3: Obmedziť pracovný čas a zvýšiť jeho efektivitu pomocou technológií. 

27. 1.3.3.7: Vytvoriť nové pracovné miesta v oblasti riadenia platforiem. 

28. Zoskupenie (4 usmernenia) 1.3.3.8: Vytvoriť digitálne platformy na výmenu informácií pre 

dôchodcov. 1.3.3.9: Podporovať digitalizáciu na rekvalifikáciu pracovníkov (napr. po 

materskej dovolenke). 1.3.3.10: Obohacovať digitálne platformy odborného vzdelávania 

rôznym obsahom v rôznych oblastiach vedomostí. 1.3.3.11: Vytvoriť rôzne tematické 

platformy, ktoré by sa ľahko používali. 

 

 

Okruh 2: Hospodárstvo pre budúcnosť 

 

Podskupina 2 (2.1. Inovácia a konkurencieschopnosť Európy) 

29. 2.1.1.1: Odporúčame, aby EÚ investovala do výskumu a inovácie s cieľom vyvíjať nové 

materiály a zdroje alebo materiály a zdroje s čo najmenšou environmentálnou stopou. 

30. Zoskupenie (5 usmernení): (2.2.1: Naše výrobné metódy spôsobujú príliš veľké znečistenie. 

Ako prehodnotiť naše výrobné technológie, aby boli čistejšie?) 2.2.1.4: Podniknúť kroky 

s priamym dosahom v krátkodobom horizonte. 2.2.1.1: Navrhujeme, aby sa prijala nová 

úprava výrobných technológií (týkajúca sa životnosti výrobkov, emisií skleníkových plynov, 

prispôsobenia hraniciam živých systémov), vrátane subvencií na stimuláciu spoločností, 

ktoré majú záujem vyvíjať zelené technológie. 2.1.1.4: Odporúčame poskytovať lepšiu 

podporu spoločnostiam, ktoré investujú do zníženia environmentálnych nákladov svojich 

výrobných procesov, ako aj do vývoja menej environmentálne nákladných výrobkov. 2.2.1.5: 

Podporovať recyklačné hospodárstvo, a to aj v priemysle a energetike. 2.2.2.4: Odporúčame 

prijať opatrenia na recykláciu energie. 
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31. Zoskupenie (4 usmernenia): 2.1.4.1: Odporúčame, aby EÚ sústredila väčšie úsilie 

na implementáciu výsledkov výskumu, aby nezostávali len na papieri. 

2.1.4.2: Odporúčame, aby sa výsledky výskumu usporiadali do verejne dostupných, 

bezplatných a centralizovaných databáz. 2.1.5.1: Odporúčame, aby sa zaviedol systém 

pre vedcov, ktorí skúmajú podobné javy, aby zoskupili svoje zdroje. 2.1.5.2: Odporúčame, 

aby EÚ vyhradila finančné prostriedky na konkrétne oblasti výskumu. 

32. Zoskupenie (5 usmernení): 2.2.3.1: Zvýšiť podiel slnečnej energie na výrobe energie v EÚ, 

a to vrátane podpory výroby energie v malom rozsahu na úrovni fyzických osôb. 2.2.3.2: 

Rozvíjať veternú energiu a investovať do nej. 2.2.3.3: Rozvíjať vodíkovú energiu. 2.2.3.4: 

Využívať morskú vodu na výrobu energie. 1.3.4.1: Podporovať výrobu primárnej energie 

z obnoviteľných zdrojov na pohon digitálnych zariadení. 

33. Zoskupenie (3 usmernenia): 2.2.4.1: Obmedziť počet sprostredkovateľov medzi výrobou 

a spotrebiteľmi. 2.1.1.3: Odporúčame skúsiť skrátiť dodávateľské reťazce a znížiť závislosť 

od surovín dovážaných z iných častí zemegule. Investovať do miestnych zdrojov. 1.3.4.11: 

Preskúmať možnosť ťažiť suroviny a vyrábať digitálne zariadenia v Európe a uzavrieť tak 

výrobný reťazec. 

34. Zoskupenie (2 usmernenia): 2.2.4.2: Potreba zmeniť vzorec „ponuka a dopyt“ na „potreby 

a limity“. Musíme sa vymaniť z tohto vzorca honby za ziskom ako cieľa hospodárskej 

činnosti. 2.2.7.2: Zbaviť sa paradigmy rastu. 

35. 1.3.4.3: Zaviesť stimuly na rozšírenie výroby energie (spoločnosti, domácnosti). 

 

Podskupina 7 (2.2. Udržateľné hospodárstvo/2.3. Zdaňovanie 

36. Zoskupenie (5 usmernení): 2.2.1.2: Navrhujeme, aby sa prijali opatrenia na obmedzenie 

plytvania, a tým aj vplyvu znečisťujúcich priemyselných odvetví na životné prostredie. 

Konkrétne navrhujeme, aby boli spoločnosti prinútené k inteligentnejšej výrobe (metódy, 

etika, materiály). 2.2.4.3: Pripraviť právny predpis o plastových obaloch s cieľom obmedziť 

ich množstvo. 2.4.2.1: Zabezpečiť viac recyklovateľných obalov. 1.3.4.6: Kontrolovať vplyv 

digitálneho odpadu. 1.3.4.8: Zaviesť tiež kontrolu dodržiavania právneho rámca o odpade 

z digitálnych zariadení. 

37. Zoskupenie (3 usmernenia): 2.4.6.5: Prijať právne predpisy, ktorými by sa veľkým 

supermarketom zakázalo zahadzovať konzumovateľné potraviny a umožnilo ich využitie 

osobám, ktoré ich potrebujú. 2.4.6.1: Obojstranne výhodné systémy (prebytky zo 

supermarketov predávané za nižšie ceny do solidárnych predajní potravín a následne 

spotrebiteľom s nižšími príjmami) s daňovými výhodami. 2.4.6.2: Plánovanie, distribúcia 

a prideľovanie. 

38. Zoskupenie (3 usmernenia): 2.2.2.1: Podporovať bezodpadové programy a vzdelávať 

spotrebiteľov. 2.2.4.4: Stimulovať ľudí, aby sa správali zodpovednejšie. 2.4.6.3: Zamerať sa 

na zmenu zvykov a požiadaviek spotrebiteľov, aby sa orientovali na výrobky, ktoré možno 

vyrábať udržateľne (z hľadiska množstva). 

39. Zoskupenie (5 usmernení): 2.2.2.2: Podporovať vyššiu mieru recyklácie v Európe: Konkrétne 

navrhujeme, aby sa rozvíjala recyklácia technologického vybavenia, ako sú napríklad 

telefóny, najmä propagáciou nákupu použitých výrobkov. 2.1.1.2: Odporúčame, aby sa EÚ 

sústredila na možnosti, ako čo najefektívnejšie využiť existujúce zdroje a investovala do nich 

(napríklad recyklácia). 2.5.5.1: Financovať prácu a výskumné činnosti zamerané 

na prispôsobenie zariadení namiesto ich nahrádzania. 1.3.4.2: Investovať do výskumu, 
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európskej výroby a recyklácie zariadení (batérií a iných). 1.3.4.7: Nabádať občanov 

k recyklácii digitálneho odpadu. 

40. Zoskupenie (2 usmernenia): 2.2.2.3: Musíme bojovať proti plánovanému zastarávaniu, a to 

aj podporou zodpovednej spotreby či výberom výrobkov, ktoré majú dlhšiu životnosť 

(technológie, šatstvo). 2.1.3.3: Odporúčame prijať opatrenia proti plánovanému 

zastarávaniu. 

41. Zoskupenie (2 usmernenia): 2.2.5.1: Regulovať ťažbu bitcoinov. 1.3.4.12: Zhodnotiť vplyv 

kryptomien, ktoré si vyžadujú energiu, čo sa nevyrába udržateľne, na životné prostredie. 

42.  2.2.6.1: Stanoviť ciele v oblasti emisií skleníkových plynov na regionálnej úrovni. 

43. Zoskupenie (2 usmernenia): 2.2.8.1: Prehodnotiť dopravnú infraštruktúru s cieľom 

podporovať využívanie verejnej dopravy a bezmotorovú mobilitu. 1.3.4.4: Podporovať 

verejnú dopravu. 

44. Zoskupenie (2 usmernenia): 1.3.4.9: Kontrolovať vplyv ťažby prvkov vzácnych zemín 

na životné prostredie. 1.3.4.10: Kontrolovať vplyv ťažby prvkov vzácnych zemín 

na pracovníkov (najmä pokiaľ ide o detskú prácu). 

45. (2.3.1: Zdaňovanie nie je sociálne spravodlivé: ako posilniť sociálnu spravodlivosť v oblasti 

zdaňovania?) 2.3.1.3: Odporúčame zaviesť nové dane. 

46. (2.3.1: Zdaňovanie nie je sociálne spravodlivé: ako posilniť sociálnu spravodlivosť v oblasti 

zdaňovania?) 2.3.1.1: Odporúčame normalizáciu európskeho daňového systému. 

47. 2.3.1.2: Zlepšiť vzdelávanie v oblasti zdaňovania a informovanie o tom, ako sa dane 

využívajú. 

48. Zoskupenie (5 usmernení): 2.3.1.4: Využiť zdanenie neekologickej energie na zmenu vzorcov 

výroby a spotreby a energetického modelu. 2.1.1.5: Odporúčame viac zdaňovať spoločnosti, 

ktoré nie sú udržateľné a škodia životnému prostrediu, ako environmentálne zodpovedné 

spoločnosti. 2.3.1.5: Odporúčame zdaniť kryptomeny. 2.3.1.6: Odporúčame zdaniť palivá. 

1.1.6.1: Oslobodenie lokálne pestovaných alebo vyrábaných tovarov od daní. 

49. Zoskupenie (6 usmernení): 2.3.2.1: Odporúčame zaviesť daňové výhody pre nové podniky, 

ktoré prechádzajú na udržateľné metódy. 2.3.2.2: Vytvoriť systém progresívnych daní pre 

malé a stredné podniky (MSP) na základe príjmov podnikov. 2.3.2.3: Prehľadnejšia európska 

pomoc pri zakladaní nových spoločností. 1.1.6.2: Lepšia ochrana MSP. Mohol by byť zriadený 

úrad EÚ zameraný na poskytovanie pomoci v tejto oblasti, napr. informácie, právnu pomoc. 

1.1.6.3: Lepšie nastaviť stimuly, pokiaľ ide o rizikové aktivity. 1.1.6.4: Startupy v miestnom 

hospodárstve: systém úverov podporovaný veľkými bankami. Taktiež podpora miestneho 

právneho poradenstva. 

50. 2.3.2.4: Legalizácia mäkkých drog, ako napr. marihuany. 

51. Zoskupenie (4 usmernenia): 2.3.3.1: Zjednotiť spôsob, akým súkromné a verejné podniky 

v Európe uplatňujú zodpovednosť vo vzťahu k spoločnosti a životnému prostrediu. 2.3.3.2: 

Daňovo penalizovať spoločnosti, ktoré tieto normy nespĺňajú. 2.3.3.3: Odmeňovať podniky, 

ktoré tieto normy spĺňajú a uplatňujú udržateľnú transformáciu. 2.3.2.5: Stanoviť kritériá 

transparentnosti nadnárodných spoločností. 

52.  Zoskupenie (3 usmernenia): 2.3.4.1: Zaviesť konkrétnu daň, aby sa predchádzalo 

premiestňovaniu s cieľom daňových únikov. 2.3.4.2: Európske zdaňovanie veľkých 

medzinárodných spoločností. 2.3.4.3: Európske zdaňovanie (zahraničných) podnikov, ktoré 

neplatia dane v mieste tvorby bohatstva. 
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Podskupina 8 (2.4. Poľnohospodárstvo/2.5. Digitálna infraštruktúra) 

53. Zoskupenie (2 usmernenia): 2.4.1.1: Penalizovať menej zdravé potraviny (dane). 2.4.1.2: 

Zdaniť „luxusné“ potraviny. 

54. 2.4.1.3: Posúdenie potravín by malo vychádzať z dvoch kritérií (zdravie a environmentálna 

udržateľnosť). 

55. 2.4.1.4: Zaviesť sociálne a solidárne predajne potravín určené pre ľudí s nízkymi príjmami. 

56. Zoskupenie (4 usmernenia): 2.4.2.2: Zaviesť systém na boj proti podvodom na európskej 

úrovni. 2.4.2.3: Zaviesť sankcie na výrobky, ktoré nemajú označenie v súlade s predpismi. 

2.4.2.4: Jasne a viditeľne uvádzať celé zloženie (predovšetkým alergény). 2.4.2.5: Využívať 

existujúcu technológiu na identifikáciu výrobného reťazca potravín (informácie o pôvode 

všetkých zložiek). Podrobovať krmivá analýzam nezávislých agentúr (vytvoriť monitorovací 

systém). Na dovezené výrobky by sa mali vzťahovať rovnaké kvalitatívne požiadavky ako 

na európske. 

57. 2.4.3.1: Vyvíjať a propagovať udržateľné druhy plodín bez toho, aby sa zmenšila plocha 

neobrábanej chránenej pôdy (bez GMO). Techniky presného poľnohospodárstva, vertikálne 

techniky. 

58. Zoskupenie (5 usmernení): (2.4.4: Zohľadniť komplementárnu produkciu krajín Únie 

a miestny aspekt.) 2.4.4.1: Vyžadovalo by si to koordináciu medzi poľnohospodármi (výber 

druhu výroby, množstva, finančný dosah týchto výberov). 2.4.4.2: Dosiahnuť rovnováhu 

medzi výrobou založenou na súbore znakov a miestnou výrobou. 2.4.4.3: Nerobiť všetko 

všade, prispôsobiť sa miestnym špecifikám. 2.4.4.4: Skúmať, čo by sa mohlo produkovať 

vzhľadom na špecifiká regiónu (klimatické podmienky), a rozvíjať túto výrobu. 2.4.4.5: 

Podporovať miestnych výrobcov organizovaním metód distribúcie (priame transakcie medzi 

výrobcom a spotrebiteľmi). 

59. Zoskupenie (3 usmernenia): 2.4.5.1: Rozšíriť sadenie kvetov na podporu biodiverzity. 

2.4.5.3: Zaviesť systém neskorého kosenia pri údržbe verejných priestranstiev (popri cestách, 

na malých plochách zelene). Divoké lúky by mali mať dostatok času na rast. 2.4.5.4: Vysádzať 

rastliny, ktoré chránia plodiny, a podporovať hmyz, ktorý chráni plodiny. Presviedčať 

poľnohospodárov, aby používali tieto techniky. 

60.  2.4.5.2: Obmedziť používanie pesticídov precíznymi technikami (napr. využívaním dronov), 

predovšetkým vo veľkovýrobe. 

61. Zoskupenie (6 usmernení): 2.5.1.1: Zaviesť internetovú daň, ako je napríklad televízna daň, 

štát by mal poskytovateľov donútiť poskytovať internetové služby používateľom. Za službu 

by mal platiť štát z financií získaných z dane. 2.5.1.2: Roaming zadarmo vo všetkých 

európskych krajinách (prístup k internetu a hlasovým volaniam za rovnakú cenu v inej krajine 

EÚ). 2.5.1.3: Podpora/finančná pomoc domácnostiam s nízkymi príjmami. 2.5.1.4: Minimálne 

služby, základné služby za čo najnižšiu cenu. 2.5.1.5: Kybernetické centrá: digitálne 

prístupové body ako bezplatné služby dostupné pre obyvateľov mesta (v autobusoch, 

vlakoch, knižniciach atď.). 1.3.3.4: Zlepšiť prístup ľudí k digitálnym zariadeniam, všetky deti 

musia mať rovnaký prístup k digitalizácii. 

62. 2.1.3.4: Odporúčame, aby EÚ prevzala aktívnu úlohu pri prevencii vzniku telekomunikačných 

monopolov a monopolov na poskytovanie internetových služieb. 

63. Zoskupenie (5 usmernení): (2.5.3: Infraštruktúry. Problém prístupu k sieťam je potrebné 

vyriešiť skôr ako problém nákladov. Existuje tu mnoho nerovností.) 2.5.3.1: Cieľom by malo 
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byť, aby žiadne miesto neostalo bez pokrytia. Nemali by existovať žiadne oblasti bez prístupu 

k sieti. 2.5.3.2: Podporovať prevádzkovateľov sietí, ktorí pokrývajú celé územie (daňové 

úľavy, príspevky). Prípadne podmieniť udelenie licencie pokrytím celého územia. 

So stanovením termínu. Stanoviť pre prevádzkovateľov sietí termín, dokedy musia poskytnúť 

prístup k sieti na celom území. Zabezpečiť, aby prevádzkovateľ siete, ktorý je vlastníkom 

vedenia, nemohol byť zároveň poskytovateľom služieb. 2.5.3.3: Zjednodušiť a vyjasniť 

dostupných prevádzkovateľov a služby. 2.5.3.4: Využívať cestnú infraštruktúru na doplnenie 

digitálnych infraštruktúr. 2.5.3.5: Akceptovať, že existujú oblasti bez pokrytia. 

 

 

Okruh 3: Spravodlivá spoločnosť 

 

Podskupina 3 (3.1. Sociálne zabezpečenie) 

64. 3.1.1.1: Odporúčame zaistiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti výskumu 

v zdravotníctve. Zároveň je potrebné zabezpečiť komunikáciu a zverejňovanie informácií 

o pokroku v medicíne na úrovni EÚ. 

65. 3.1.1.2: Odporúčame spoločnú zdravotnú a sociálnu politiku a pridelený rozpočet na úrovni 

EÚ na zaistenie rovnakých podmienok v zdravotníctve a sociálnom zabezpečení vo všetkých 

členských štátoch, rovnaké podmienky pre lekárov. 

66. Zoskupenie (2 usmernenia) 3.1.1.3: Umožniť pohyb pacientov, aby sa mohli liečiť v iných 

krajinách, kde je liečba dostupná – zaistenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ. 3.1.1.8: 

Odporúčame podporovať nemocnice v špecializácii, aby sa obmedzil prevoz pacientov 

do iných krajín. 

67. 3.1.1.4: Úplné pokrytie nákladov na lekárom predpísané lieky pre sociálne slabších. 

68. 3.1.1.5: Odporúčame, aby sa EÚ zaoberala zabezpečením dôstojného konca života: 

eutanáziou. 

69. 3.1.1.6: Celoeurópske právo na rozhodovanie o živote nenarodeného dieťaťa. 

70. 3.1.1.7: Odporúčame, aby EÚ vydala smernicu, ktorá členským štátom uloží povinnosť 

vyčleniť určitý rozpočet na sociálne služby. 

71. 3.1.1.9: Odporúčame, aby EÚ zaistila prístup k zdravotníctvu a sociálnemu zabezpečeniu 

pre obete domáceho násilia. 

72. Zoskupenie (3 usmernenia): (3.1.9: Duševné zdravie) 3.1.9.1: Je dôležité, aby existovali 

preventívne programy. 3.1.9.2: Skrátený pracovný čas a programy na zosúladenie osobného 

a pracovného života. 3.1.9.3: Odporúčame podporiť výskum v oblasti vplyvu legalizácie 

marihuany na duševné zdravie. 

73. Zoskupenie (4 usmernenia) (3.1.3: Deti bez domova: zdĺhavý adopčný proces v rámci EÚ, 

deti vyrastajú v detských domovoch, rýchlejšia adopcia z krajín mimo EÚ, nemožnosť 

adoptovať deti pre homosexuálne páry.) 3.1.3.1: Odporúčame, aby EÚ zaistila zrýchlenie 

adopčných postupov. 3.1.3.2: Zachovať práva dieťaťa, zabezpečiť, aby deti mali v spoločnosti 

dôstojný domov. 3.1.3.3: Zjednotiť právne predpisy členských štátov: kedy je dieťa uvoľnené 

na adopciu? 3.1.3.4: Odporúčame porovnať osvedčené postupy z rôznych krajín (aj mimo 

EÚ) a inšpirovať sa. 

74. Zoskupenie (7 usmernení): 3.1.3.5: Podpora organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi 

a rodinami (dať im viac prostriedkov a pomoci, aby lepšie vykonávali svoju prácu). 3.1.5.1: 

Navrhujeme, aby EÚ zaviedla podporné prostriedky na zvýšenie pôrodnosti. Európska únia 
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by mala podporiť právo ľudí byť rodičmi, podporovať ich v rodičovstve – ochrana v práci, 

rodičovská podpora. 3.1.7.1: Navrhujeme, aby sa pozornosť zamerala na sociálnu podporu 

rodín ako celok: zaistiť určitý „sociálny nárazník“, aby sa mladí ľudia mohli čo najskôr 

zúčastniť na aktívnom živote a starší ľudia mohli ísť do dôchodku. Tiež je potrebné podporiť 

mladších členov rodiny, ktorí sa starajú o starších členov rodiny, atď. 3.1.7.2: Navrhujeme 

zabezpečiť podporu pre sociálne slabšie mladé rodiny a informovanie o dostupnej podpore: 

podpora vzdelávania a digitálnej gramotnosti, vzdelávacieho vybavenia, dostupnosti 

záujmových a vzdelávacích krúžkov atď., zverejňovať to v médiách. 3.1.7.3: Navrhujeme 

podporovať ženy na materskej dovolenke. 3.1.7.4: Navrhujeme zaistiť finančnú podporu 

bývania pre mladých ľudí (lacnejšie pôžičky atď.) 3.3.2.1: Podporovať materstvo/otcovstvo 

(najmä u mládeže). 

75. 3.1.4.1: Zamerať sa u poskytovateľov starostlivosti na ochranu duševného zdravia. 

76. Zoskupenie (3 usmernenia): 3.1.5.2: Musíme zaistiť udržateľnosť dôchodkového systému, 

navrhujeme zvážiť financovanie dôchodkov z viacerých zdrojov. 3.1.5.3: Navrhujeme, aby 

boli dôchodky previazané s minimálnym príjmom. 3.1.5.4: Harmonizovaný dôchodkový 

systém na európskej úrovni pre všetkých. 

77. 3.1.5.5: Odporúčame cenovo dostupné domovy dôchodcov a centrá pre starších pacientov 

so špecializovanou starostlivosťou (napríklad osoby s Alzheimerovou chorobou). 

78. Zoskupenie (6 usmernení): 3.1.7.5: Odporúčame zaistiť univerzálny príjem a životnú úroveň. 

3.1.7.6: Problém sociálneho vylúčenia osôb, ktoré by mohli byť aktívne v spoločnosti: 

sociálna podpora znevýhodneným a chorým. 1.1.7.4: Základný príjem musí byť prepojený 

s úpravou migrácie. 1.1.7.5: Inštitút základného príjmu má zmysel a potenciál umožniť 

dôstojný život. 1.1.7.1: Mala by existovať zmluva, ktorá by zohľadňovala rôzne aspekty. 

Európska únia by mala monitorovať jej dodržiavanie. 1.1.7.2: Je osobitne dôležité, aby sa to 

prispôsobilo vnútroštátnym podmienkam. 

 

Podskupina 11 (3.2. Rovnosť práv) 

79. Zoskupenie (6 usmernení): 3.1.8.1: Regulácia cien nájmov, predajných cien bývania. 3.1.8.2: 

Navrhujeme podporu bývania v menších mestách a na dedinách blízko k veľkým mestám, 

kde je prístup k práci. 3.1.8.3: Navrhujeme istý spôsob podpory sociálneho prenájmu, 

pre mladých ľudí (napríklad dotácie pre členské štáty na výstavbu či dotácie na podporu 

prenájmu) – nešlo by o stavbu sociálnych bytov určených na odkúpenie, skôr o sociálnu 

podporu prenájmu. 3.2.2.1: Odporúčame, aby EÚ podporila vytvorenie záruk za hypotekárne 

úvery (pre nové bývanie) na úrovni členských štátov prostredníctvom Európskej centrálnej 

banky. 3.2.2.2: Odporúčame, aby EÚ finančne podporovala bývanie pre európskych občanov, 

ktoré to najviac potrebujú (napr. podpora pre mladé rodiny, rodiny s deťmi, seniorov, iné 

kategórie zraniteľných osôb atď.). 3.2.2.3: Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom 

odporučila organizovať miestne referendá o maximálnej úrovni nájomného. 

80. 3.2.1.1: Odporúčame, aby EÚ vytvorila mechanizmus, ktorým sa zaistí monitorovanie 

a presadzovanie práv menšín (napr. portál alebo kancelária, kde môžu ľudia podávať 

sťažnosti). 

81.  3.2.5.1: Odporúčame, aby EÚ prijala opatrenia s cieľom zaistiť, aby všetky rodiny bez ohľadu 

na vlastnosti jednotlivých členov mali vo všetkých členských štátoch rovnaké práva. 

82. Zoskupenie (2 usmernenia): 3.2.5.2: Odporúčame, aby EÚ zlepšila úpravu a uplatňovanie 

minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky, aby ju mohli všetci občania EÚ využívať rovnako. 
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3.2.5.3: Odporúčame, aby EÚ prijala opatrenia na zabezpečenie jednotných podporných 

opatrení pre rodiny s deťmi vo všetkých členských štátoch. 

83. 3.2.4.2: Odporúčame, aby EÚ vypracovala učebný plán zameraný na rovnosť, podľa ktorého 

by sa učili študenti zo všetkých členských štátov na spoločných hodinách (vrátane online 

formátu). 

 

Podskupina 12 (3.3. Spravodlivosť/3.4. Prístup k športu) 

84. Zoskupenie (3 usmernenia): 1.1.4.3: Stále existuje veľká nerovnosť medzi ženami a mužmi. 

1.1.5.4: Rovnaké príležitosti pre všetkých (bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, 

náboženské vyznanie, zdravotné postihnutie, ...). 1.1.5.3: Je potrebný väčší pokrok v oblasti 

rodovej rovnosti. Platí to aj pre rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Transparentnosť pri 

mzdách je kľúčová. 

85. Zoskupenie (2 usmernenia): 3.3.1.1: Podporovať spravodlivé odmeňovanie (tiež zohľadniť 

offshoring spoločností v rámci EÚ). 3.3.1.2: Zmenšiť rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi 

a ženami. 

86. Zoskupenie (2 usmernenia): 3.3.3.1: Podporovať rovnosť a rodovú rovnosť vo vzdelávaní. 

3.3.3.3: Rovnosť v prístupe ku kvalitnému a porovnateľnému vzdelaniu v jednotlivých 

štátoch. 

87. Zoskupenie (5 usmernení): 3.4.1.1: Znížiť sociálne a rodové rozdiely v prístupe k športu 

a fyzickej aktivite. Nabádať k pohybu v každodennom živote. 3.4.1.2: Zvyšovanie povedomia 

o význame fyzickej aktivity. Zaistiť, aby verejné inštitúcie ponúkali kvalitné a rôznorodé 

športové služby. EÚ: Vypracovať usmernenia pre krajiny, aby sa uberali týmto smerom. 

3.4.1.3: Začleniť šport a fyzickú aktivitu do štátnej zdravotnej starostlivosti (fyzické a duševné 

zdravie). 3.4.1.4: Rôznorodosť športov pre rozvoj rôznych schopností. 3.1.9.4: Propagácia 

zdravého životného štýlu. 

88. 3.4.1.5: Hľadať kreatívne spôsoby, ako prepojiť trávenie voľného času s technológiami 

a fyzickú aktivitu (aplikácie, ktoré umožňujú rôznym ľuďom športovať spoločne – osobne 

alebo online). 

 

 

Okruh 4: Vzdelávanie v Európe 

 

Podskupina 4 (4.1. Európska identita/4.2. Digitálne vzdelávanie) 

89. Zoskupenie (2 usmernenia) 4.1.1.2: Odporúčame posilniť pocit spolupatričnosti 

prostredníctvom väčšej informovanosti o európskych inštitúciách a členských štátoch. 

1.3.3.3: Posilniť identitu a európsku kultúru prostredníctvom digitálnych platforiem. 

90. 4.1.1.3: Odporúčame poskytnúť väčšie možnosti participácie, napr. prostredníctvom 

občianskych fór. 

91. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.1.2.3: Odporúčame viac digitalizácie v triedach (napr. 

nadnárodné triedy vo virtuálnom priestore). 4.1.3.1: Odporúčame, aby boli existujúce 

programy (súťaže, zápasy) zamerané viac európsky. 

92. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.1.4.1: Odporúčame podporovať viacjazyčnosť už od útleho 

veku. 1.3.3.5: Vytvoriť platformy na pomoc pri štúdiu cudzích jazykov, ktoré by spájali 

mladých ľudí na európskej úrovni. 
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93. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.1.5.1: Odporúčame, aby sa vo všetkých členských štátoch 

zaviedol horizontálny európsky predmet (dejepis, politická a občianska náuka). 4.1.1.4: 

Odporúčame, aby sa príklady spoločných úspechov (napr. v boji proti pandémiám, 

dosiahnutie mieru) a výhody z toho, čo EÚ zatiaľ urobila, propagovali v podobe vzdelávacích 

materiálov v školách. 

94. 5.4.1.4: Skúmať a zisťovať, či je infraštruktúra potrebná na digitálne vzdelávanie vo všetkých 

členských štátoch na podobnej úrovni (majú všetky školy počítače, pripojenie cez optické 

káble atď.?). 

95. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.2.2.1: Odporúčame, aby EÚ podporovala materiály a školenia 

pre všetkých občanov, najmä pre občanov, ktorí nemajú digitálne zručnosti. 5.1.4.1: 

Vyučovať používanie digitálnych nástrojov v škole, ale zapojiť aj médiá, pretože pri digitálnej 

osvete zohrávajú dôležitú úlohu. 

96. Zoskupenie (3 usmernenia): 1.3.3.1: Vytvoriť spoločný rámec kurzov odbornej prípravy 

na európskej úrovni prostredníctvom digitálnych platforiem. 5.3.3.4: Stanoviť minimálny 

spoločný základ digitálnej gramotnosti. 5.3.6.2: Vypracovať referenčné informácie pre EÚ 

a zlepšiť prístup k technológiám prostredníctvom vzdelávacích programov/inštitúcií. 

97. Zoskupenie (7 usmernení): (5.1.1: Predchádzať negatívnemu vplyvu digitálneho sveta) 

4.2.4.1: Odporúčame zvyšovať informovanosť o nebezpečenstvách pre mladých ľudí 

prostredníctvom odbornej prípravy a učňovskej prípravy v oblasti informačných technológií 

v rámci školského predmetu. 5.1.1.1: Do škôl potrebujeme zaviesť pedagogiku založenú 

na digitálnych nástrojoch. 5.1.1.2: Je potrebné, aby sa na školách učilo o digitálnych 

nástrojoch a s nimi súvisiacich otázkach na európskej úrovni. 5.1.2.1: Potrebujeme jasnejšiu 

a otvorenejšiu pedagogiku na vzdelávanie ľudí v oblasti používania internetu (pozri otázku č. 

1 o vzdelávaní). Odporúčame kurzy etiky pri používaní internetu. 5.3.3.2: Osobitné učebné 

plány pre mladšie generácie (do školy aj na doma). 5.1.4.1: Vyučovať používanie digitálnych 

nástrojov v škole, ale zapojiť aj médiá, pretože pri digitálnej osvete zohrávajú dôležitú úlohu. 

5.4.1.3: Vytvoriť v školách spoločné učebne pre žiakov a ich rodiny, aby sa mohli učiť spolu. 

98. 4.2.4.2: Odporúčame, aby sa inovácie stali súčasťou digitálneho vzdelávania a intenzívnejšie 

sa propagovali. 

99. Zoskupenie (8 usmernení): 5.3.3.1: Prispôsobené kurzy pre starších občanov a poskytovanie 

služieb pomoci. 5.3.3.3: Podporovať technologicky menej zdatných používateľov v získavaní 

aktuálnych vedomostí o používaní technológií. 5.3.3.5: EÚ by mala podporovať vzdelávacie 

(medzigeneračné) programy, v rámci ktorých mladí ľudia učia starších, ako fungovať 

v digitálnom svete. 2.5.2.1: Osvetová a informačná iniciatíva, školenia na rozvíjanie ich 

zručností a kompetencií. 5.4.1.2: Organizácia/inštitúcia, ktorá by vzdelávala starších ľudí 

v otázke zdravého používania internetu. 2.5.2.2: Vzájomná podpora vo forme 

splnomocnenia inej osobe, ktorá môže vybavovať administratívne záležitosti cez internet 

za niekoho iného. 2.5.2.3: Prezentovať počítačové nástroje ako spôsob, ktorým možno 

udržiavať kontakty, napríklad s deťmi a vnúčatami. Zaoberať sa otázkou dôvery seniorov 

hravejším spôsobom. 2.1.3.5: Odporúčame, aby sa EÚ usilovala o lepšie sprístupnenie 

technológií pre staršie generácie. 

 

Podskupina 13 (4.3. Kultúrne výmeny/4.4. Environmentálne vzdelávanie) 

100. Zoskupenie (4 usmernenia): 4.1.1.1: Odporúčame posilniť pocit spolupatričnosti kultúrnymi, 

profesijnými a spoločenskými výmenami (vrátane športu), napr. na dobrovoľníckych 
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táboroch a miestach na stretávanie. 4.1.1.5: Odporúčame, aby EÚ viac propagovala kultúrne 

programy a výmeny. 4.1.2.2: Potrebujeme viac výmen (kultúra, hudba, objavovanie) 

a financovania. 3.2.4.1: Odporúčame, aby EÚ pre mladých Európanov v školách 

a spoločnostiach vypracovala programy alebo projekty medzikultúrnej výmeny vychádzajúce 

z komunít (aj prostredníctvom interakcií online). 

101. Zoskupenie (3 usmernenia): 4.3.1.1: Odporúčame, aby EÚ pomohla umožniť osobám 

z menej privilegovaného ekonomického zázemia prístup k výmenným programom 

prostredníctvom štipendií a rozpočtovej podpory pre školy. 4.1.2.1: Odporúčame vypracovať 

programy a ponuky, ktoré sú dostupné všetkým kategóriám (bez ohľadu na pôvod, vek, 

vzdelanie) obyvateľstva. 4.5.1.3: Program Erasmus by mal byť ľahko dostupný pre všetkých. 

102. Zoskupenie (3 usmernenia): 4.3.1.2: Skvalitniť informácie (o európskych výmenných 

programoch) dostupné v školách. 4.3.1.6: Navrhujeme, aby EÚ vypracovala brožúru 

s informáciami o systémoch vzdelávania členských štátov. 4.3.2.1: Odporúčame, aby EÚ 

využila skúsenosti ľudí, ktorí absolvovali výmenný pobyt, aby tieto programy aktívne 

propagovali ako „veľvyslanci“. 

103.  4.3.1.3: Odporúčame zriadiť spoločnú platformu EÚ na koordináciu výmenných pobytov 

vrátane informácií o školských systémoch iných krajín a zapojiť do tejto štruktúry 

spoločnosti, ktoré by mohli študentov prijímať ako stážistov. 

104. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.3.1.4: Vytvoriť program, ktorý by školám alebo triedam 

umožnil navštíviť iné krajiny EÚ. 4.3.1.5: Spoločný formát EÚ pre výmenné „triedy“. 

105. Zoskupenie (2 usmernenia): (4.4.1: Občania EÚ sa nedostatočne zapájajú v oblasti zmeny 

klímy a udržateľnosti) 4.4.1.1: Odporúčame, aby EÚ robila viac, pokiaľ ide o výmenu 

informácií o najlepších postupoch v oblasti udržateľnosti. Výmena vedomostí a technológií 

medzi organizáciami v oblasti vzdelávania, verejnej správy a podnikania. 4.4.1.2: 

Odporúčame, aby sa z úrovne EÚ dávali občanom konkrétnejšie rady o tom, aké rozhodnutia 

spotrebiteľov/jednotlivcov naozaj prispievajú k udržateľnosti. 

106. 4.4.1.4: Odporúčame, aby EÚ pre školy vo všetkých členských štátoch zorganizovala súťaž 

na tému udržateľnosti. 

107. Zoskupenie (7 usmernení): 4.4.2.1: Odporúčame, aby sa vzdelávacie programy viac sústredili 

na projekty, prostredníctvom ktorých sa deti dostanú do kontaktu so životným prostredím 

a klímou, a ktoré sú tiež zamerané na hľadanie riešení. 4.4.2.2: Odporúčame, aby sa 

udržateľnosť začlenila do učebných plánov ďalších predmetov v školách v celej EÚ. 4.6.2.1: 

Odporúčame, aby vzdelávanie v oblasti životného prostredia bolo súčasťou učebného plánu 

od raného veku a pre všetky osoby v EÚ. 2.2.1.3: Vzdelávanie výrobcov, študentov v týchto 

odvetviach, aby si boli profesionáli vedomí týchto výziev a uplatňovali čistejšie výrobné 

prostriedky a technológie. Konkrétne navrhujeme, aby sa do učebných plánov začlenil 

predmet ekologickej výchovy. 4.4.1.3: Odporúčame, aby sa občanom priamo poskytovali 

konkrétnejšie a lokálne informácie o tom, aký vplyv má ich správanie na životné prostredie. 

2.2.7.1: Zaviesť predmet ekologickej výchovy. 2.4.6.4: Od malička vzdelávať o plytvaní 

a spotrebe miestnych a sezónnych produktov. 

 

Podskupina 14 (4.5. Kvalita, financie a prístup k vzdelávaniu/4.6. Harmonizácia vzdelávania) 

108. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.5.1.4: Rovnaký prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu pre 

všetkých. Bez toho neplatí zásada rovnakého prístupu. 4.5.2.1: Rovnaký prístup 

k bezplatnému vzdelávaniu v celej EÚ. 
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109. 4.5.3.1: Odporúčame, aby sa životné zručnosti aj v oblasti sexuálneho zdravia vyučovali 

v školách na všetkých úrovniach. Na nesúhlasné hlasy by sa malo reagovať nepovinným 

vyučovaním sexuálnej výchovy podloženej faktmi. 

110. 4.5.4.1: Financovanie a prístup k financovaniu alebo štipendiám v celej EÚ je nevyhnutné 

na zaistenie rovnosti vo vzdelávaní a rovnakého prístupu k technológiám. 

111. Zoskupenie (4 usmernenia): 4.5.5.1: Väčšia podpora vyučujúcim ako jednotlivcom. 2.1.6.1: 

Odporúčame, aby sa pedagogickým pracovníkom poskytovala ďalšia odborná príprava a aby 

si cezhranične vymieňali najlepšie postupy. Mohlo by sa to diať prostredníctvom konferencií, 

digitálnych platforiem atď. (na úrovni EÚ). Tieto riešenia by sa mali masívne podporovať 

a propagovať. 2.1.6.2: Odporúčame, aby sa do pedagogickej praxe v celej EÚ začleňovali 

najaktuálnejšie vedecké zistenia o najúčinnejších spôsoboch učenia, ako aj ich nepretržitý 

výskum. 2.1.6.3: Odporúčame, aby sa vytvoril súdržný európsky systém kontroly kvality 

vyučovacích postupov. 

112. Zoskupenie (4 usmernenia): 4.6.1.1: Vo všetkých európskych školách by mala platiť jednotná 

norma vzdelávania. 4.5.1.1: Jednotný regulačný štandard pre vyučovanie v celej Európe 

na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania. 1.3.3.2: Harmonizovať obsah kurzov 

odbornej prípravy na európskej úrovni, aby sa dosiahla homogénna úroveň vzdelania (napr. 

v jazykoch). 2.1.2.1: Odporúčame, aby EÚ na účely zvýšenej mobility študentov prijala 

spoločné hodnoty v oblasti vzdelávania a jednotný systém hodnotenia. 

113. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.6.3.1: Odporúčame, aby sa vyučoval jeden spoločný európsky 

jazyk – angličtina, čo by uľahčilo vyučovanie o životnom prostredí a všetkých ostatných 

otázkach v celej Európe. 4.5.1.2: Mal by existovať jeden európsky jazyk, ktorý by sa vyučoval 

na všetkých základných školách v EÚ a ktorého výučbu by financovali členské štáty EÚ. 

 

 

Okruh 5: Etická a bezpečná digitálna transformácia 

 

Podskupina 5 (5.1. Demokratizácia digitalizácie/5.2. Kybernetická bezpečnosť) 

114. Zoskupenie (6 usmernení): 2.1.3.1: Odporúčame, aby sa EÚ usilovala vyrovnať príležitosti 

a technologický rozvoj medzi všetkými členskými štátmi. 2.1.3.2: Odporúčame udržateľné 

a inteligentné prerozdelenie existujúcich technológií (t. j. zariadení). 4.2.1.1: Odporúčame, 

aby EÚ zabezpečila, aby všetci občania mali technický prístup (sieť a terminály) a aby sa 

v krajinách rozvíjala digitálna infraštruktúra (zohľadniť pritom nákup zariadení, ktoré sa 

môžu opätovne použiť). 4.2.1.3: Odporúčame, aby sa pri tejto tematike zohľadnil aspekt 

udržateľnosti. 5.1.3.1: Odporúčame investovať do digitálnej inovácie, aby každý Európan 

mohol mať prístup k vybaveniu na miestnej úrovni. 5.3.6.1: Financovať podporné programy 

pre tých, ktorí nemajú hardvér, ani možnosť získať ho. 

115. 4.2.1.2: Odporúčame, aby EÚ zaviedla právo na internet. 

116. 4.2.2.2: Odporúčame, aby EÚ zadarmo sprístupnila nástroje (textové editory, vzdelávaciu 

platformu). Na tento účel by sa buď mali vyvinúť vlastné programy, alebo všetkým 

sprístupniť existujúce programy (napr. Office). 

117. 5.1.4.2: Mať vo všetkých krajinách EÚ jednu internetovú sieť. 

118. 5.1.4.3: Všetky informácie, ktoré sa nachádzajú online, musí byť možné nahlásiť offline. 

119. 5.1.5.2: Vytvoriť spoločný cloud pre európske spoločnosti. 

120. 5.1.5.3: Vytvoriť európsku sociálnu sieť – vytvorenú Európanmi pre Európanov. 
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121. 5.1.6.1: V záujme lepšieho spoločenského prijatia zjednodušiť a vysvetliť algoritmy, ktoré 

používa umelá inteligencia. 

122. Zoskupenie (2 usmernenia): 5.1.2.3: Potrebujeme posilniť boj proti zneužívaniu 

na internete. Odporúčame zriadiť organizáciu, ktorá by bola blízka polícii, špecializovala sa 

na digitálne aspekty, mohla identifikovať osoby na internete a odhaľovať neprijateľné 

správanie. 2.5.4.1: Inštitúcia zložená z expertov, ktorá môže zaručiť bezpečnosť 

a koordináciu na európskej úrovni. Zásahová jednotka s rozsiahlymi právomocami. 

123. Zoskupenie (3 usmernenia): (5.2: Kybernetická bezpečnosť) 5.2.1.4: Zobrať si príklad z krajín, 

ktoré majú skúsenosti s fungujúcimi riešeniami (napríklad systém vzdelávania vo Fínsku). 

(5.4: Zdravá digitalizácia) 5.4.1.1: Vypracovať 2-ročný pilotný projekt, ktorým by sa uplatnil 

fínsky model vzdelávania vo všetkých členských štátoch, a potom vyhodnotiť jeho výsledky. 

(5.4.2: Ako sa dá bojovať proti všetkým tým škodám spôsobeným kombináciou falošných 

správ, mocou algoritmov a slabou ochranou údajov?) 5.4.2.7: Vypracovať 2-ročný pilotný 

projekt, ktorým by sa uplatnil fínsky model vzdelávania vo všetkých členských štátoch, 

a potom vyhodnotiť jeho výsledky. 

124. Zoskupenie (2 usmernenia): 5.2.2.1: Navrhujeme, aby spoločnosti a krajiny Európskej únie 

viac spolupracovali a aby sa zaviedli globálne opatrenia a globálna dohoda o kybernetickej 

bezpečnosti. 5.2.4.1: Navrhujeme posilniť spoluprácu medzi webovými sídlami/platformami 

a orgánmi s cieľom systematickejšie odhaľovať a sledovať tieto počítačové trestné činy. Je 

dôležité zviditeľniť prácu všetkých aktérov v zákulisí. 

125. 5.3.2.2: Nové pravidlá o digitálnej reklame. 

126. Zoskupenie (3 usmernenia): (5.2: Kybernetická bezpečnosť) 5.2.3.2: Navrhujeme vytvoriť 

európske mnohosieťové osvetové kampane prispôsobené rôznym druhom používateľov 

(mladí ľudia, častí používatelia). 5.3.3.6: Vytvoriť osobitné vzdelávacie programy 

a komunikačné kampane zamerané na počítačovú kriminalitu. 5.2.3.1: Existuje osveta 

o rizikách, ale je potrebné ju posilniť. Navrhujeme, aby sa osveta o rizikách sústredila 

na konkrétne príklady (napríklad vysvetliť, čo je phishing, a uviesť príklady; vysvetliť, že 

existujú nepravdivé reklamy, a uviesť príklady atď.). 

127. Zoskupenie (2 usmernenia): 5.2.3.3: Uľahčiť a objasniť, ako funguje nahlasovanie 

zneužívania účtov na sociálnych sieťach, aby bolo možné odhaľovať a sankcionovať osoby, 

ktoré zneužívajú internet. 2.5.4.3: Zaistiť ochranu súkromia na internete. Problém anonymity 

online a obťažovania na internete. 

128. [2.5.4: Stále existuje nedostatočná dôvera v bezpečnosť online nástrojov (napríklad platby 

online); riziko hackerských útokov na nemocnice, verejné služby]. 2.5.4.2: Skupina expertov, 

ktorá by vypracovala systém dohľadu na posilnenie prevencie. Systém súkromnej ochrany 

a šírenie informácií o lepšom využívaní. Zvyšovanie informovanosti, vzdelávanie. 

 

Podskupina 9 (5.3. Ochrana údajov) 

129. Zoskupenie (4 usmernenia): 4.2.4.3: Odporúčame, aby veľké platformy informačných 

technológií niesli väčšiu zodpovednosť. 5.1.5.1: Je potrebné obmedziť množstvo osobných 

údajov požadovaných na prístup k internetu a digitálne platformy sa musia zodpovedať 

za využívanie týchto údajov. 5.3.1.4: Telefóny, domáce aplikácie (Alexa) by mali byť 

transparentnejšie, pokiaľ ide o údaje, ktoré zbierajú, uchovávajú a poskytujú (a komu), 

a vlastníci by mali mať možnosť ich vymazať alebo obmedziť k nim prístup. 5.3.2.4: 
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Odmeňovať spoločnosti, ktoré dodržiavajú predpisy o ochrane údajov, transparentnosti 

a bezpečnosti. 

130. Zoskupenie (4 usmernenia): 5.2.1.1: Potrebujeme subjekt, ktorý by zastupoval 

spotrebiteľov, hájil záujmy ľudí voči spoločnostiam, ktoré využívajú ich údaje. 5.2.1.2: 

Potrebujeme v Európe jeden hlas proti digitálnym obrom, ktorí majú veľký vplyv; malo by byť 

možné súdiť sa s týmito spoločnosťami v Európe, nielen v Spojených štátoch, a donútiť ich 

uplatňovať európske právne predpisy. 5.3.1.1: Zriadiť orgán EÚ, ktorý by bol ľahko dostupný 

pre občanov a ktorý by vyžadoval transparentnosť a stanovoval spoločné normy pre štáty 

EÚ. 5.3.2.1: Jasné brzdy a protiváhy na strane orgánu EÚ (nepolitického, ale odborného), 

ktorý je nezávislý a financovaný členskými štátmi (pozri usmernenie 5.3.1.1.). 

131. Zoskupenie (2 usmernenia): 5.3.2.3: Povinné osvedčovanie súladu s predpismi na ochranu 

osobných údajov na úrovni EÚ pre všetky technologické spoločnosti/poskytovateľov, malo 

by byť viditeľne začlenené do webových stránok organizácie. 5.3.4.1: Stanoviť kritériá 

na certifikáciu technologických spoločností: mať zjednodušené súhrny informácií o využívaní 

údajov, ktoré by boli zrozumiteľné pre všetkých. 

132. Zoskupenie (2 usmernenia): 5.3.1.2: Umožniť ľuďom vybrať si, ktoré údaje sú citlivé a ktoré 

nie. 5.2.1.3: Navrhujeme, aby boli texty o súhlase s využitím osobných údajov pri pripájaní sa 

k webovým sídlam jasnejšie a kratšie. 

133. 5.3.4.3: Zlepšiť komunikáciu o zmenách v GDPR a ochrane údajov vo všeobecnosti. 

134. 5.3.1.3: Zaviesť digitálny preukaz totožnosti EÚ (nielen národný digitálny preukaz totožnosti). 

135. 5.3.4.2: Zaviesť ako východiskovú zásadu neschválenie (s výnimkou výslovného súhlasu) 

alebo obmedzené schválenie využívania osobných údajov. 

136. 5.3.5.1: Financovanie zo strany EÚ na rozšírenie výskumného úsilia (v oblasti ochrany 

údajov). 

 

Podskupina 10 (5.4. Zdravá digitalizácia) 

137. Zoskupenie (2 usmernenia): 4.2.3.2: Odporúčame, aby sa popri digitálnej gramotnosti viac 

podporovalo kritické myslenie občanov. Občania musia mať schopnosť kriticky zhodnotiť 

obsah. 5.4.2.1: Vychovávať ľudí ku kritickému mysleniu. 

138. Zoskupenie (5 usmernení): 5.1.2.2: Musíme konať v otázke falošných správ a nepodložených 

tvrdení. Odporúčame rozšíriť opatrenia, ako sú „overené webové sídla“. 5.4.2.2: Zaistiť, aby 

algoritmy automaticky zobrazovali tú verziu témy, ktorá je najviac overená alebo 

predmetom najväčšej zhody, ako aj iné názory (falošné správy), aby si ich človek mohol 

porovnať. 5.4.2.4: Využívať väčšinový konsenzus vedeckej komunity ako stanovisko, ktoré 

považujeme za pravdivé a používame na porovnávanie s inými názormi. 5.4.2.5: Organizácia 

alebo inštitúcia, ktorá overuje a kontroluje správy, a vyjadruje sa, či sú pravdivé, alebo nie. 

5.4.2.8: Vytvoriť európsku online platformu, kde by sa zobrazovali overené správy. 

139. 5.4.2.6: Médiá nesmú byť súkromné, musia byť verejné, aby nemohli zarábať na šírení lží. 

140. 5.4.2.3: Spracúvanie a uchovávanie údajov na lokálnych zariadenia bez zdieľania v cloude. 

141. 5.4.2.9: Vytvoriť európsku digitálnu platformu, ktorá by ponúkala informácie, školenia 

a vzdelávanie (nielen o zdravom používaní internetu, ale aj mnohých ďalších aspektoch), ako 

aj zdroje a odborníkov v oblasti duševného zdravia. 

142. 1.3.4.5: Merať vplyv digitálnych technológií na zdravie a životné prostredie. 
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