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Úvod

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, 
portugalský premiér António Costa v mene 
Rady EÚ a predsedníčka Komisie Ursula von der 
Leyenová podpísali 10. marca 2021 spoločné 
vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy. 
Prijali jednoduchý záväzok: umožniť všetkým 
Európanom a Európankám, aby sa mohli vyjadriť 
k tomu, čo očakávajú od Európskej únie, a aby 
mali väčší podiel na utváraní jej budúcnosti 
prostredníctvom podujatia, ktoré sa sústredí 
na občanov a bude vychádzať z ich príspevkov. 
Zorganizovať podujatie však bolo nesmierne 
náročné: po prvýkrát mali procesy deliberatívnej 
demokracie prebiehať na nadnárodnej, 
mnohojazyčnej a medziinštitucionálnej úrovni 
so zapojením tisícov európskych občanov, ako 
aj politických subjektov, sociálnych partnerov, 
zástupcov občianskej spoločnosti a hlavných 
zainteresovaných strán v súlade s článkom 16 
rokovacieho poriadku konferencie.

Po mesiacoch intenzívnych rokovaní konferencia 
ukončila 9. mája 2022 svoju prácu a predložila 
správu o konečnom výsledku, ktorá obsahuje 
49 návrhov pre uvedené tri inštitúcie EÚ. 
Tieto návrhy odrážajú očakávania európskych 
občanov v spojitosti s deviatimi témami: 
Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť; Vzdelávanie, kultúra, mládež 
a šport; Digitálna transformácia; Európska 
demokracia; Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť; Zmena klímy, životné prostredie; 
Zdravie; EÚ vo svete; a Migrácia. Všetky návrhy 
sa predstavujú v tejto záverečnej správe, ktorá 
má tiež poskytnúť prehľad o rôznych činnostiach 
uskutočnených v rámci tohto jedinečného 
procesu, akým bola Konferencia o budúcnosti 
Európy.

Konferencia, ktorú usmerňovali traja 
spolupredsedovia – Guy Verhofstadt 
za Európsky parlament, Ana Paula Zacariasová, 
Gašper Dovžan a Clément Beaune, ktorí 
sa vystriedali v zastupovaní Rady EÚ, 
a Dubravka Šuicová za Európsku komisiu 
– a ktorú organizačne viedla výkonná rada 
(pozostávajúca z rovnakého zastúpenia troch 
inštitúcií, ako aj pozorovateľov z kľúčových 
zainteresovaných strán), predstavuje 
bezprecedentnú skúsenosť s deliberatívnou 
demokraciou na nadnárodnej úrovni. Ukázalo 
sa tiež, že má historický význam a dôležitosť 
v kontexte pandémie COVID-19 a ruskej 
agresie voči Ukrajine. Práca na Konferencii 
o budúcnosti Európy zahŕňala zriadenie 
mnohojazyčnej digitálnej platformy, ktorá 
európskym občanom umožnila prispievať v 24 
jazykoch EÚ, a organizáciu štyroch európskych 
panelových diskusií občanov, šiestich 
národných panelových diskusií občanov, 
tisícov národných a miestnych podujatí, ako aj 
siedmich plenárnych zasadnutí konferencie. 
Táto konferencia je výsledkom výnimočného 
nasadenia a záujmu inštitúcií EÚ, členských 
štátov, ale predovšetkým európskych občanov 
diskutovať o výzvach a prioritách Európskej únie 
a pristupovať k európskemu projektu novým 
spôsobom.

To však bol len začiatok. V súlade so základným 
dokumentom konferencie všetky tri inštitúcie, 
každá v rámci svojich právomocí a v súlade 
so zmluvami, teraz urýchlene preskúmajú, ako 
účinne nadviazať na závery tejto správy. Záväzok 
daných troch inštitúcií má v tejto súvislosti 
zásadný význam.
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I . 
Štruktúra 
konferencie
Konferencia o budúcnosti EurópyI bola 
inovatívnym procesom, ktorým sa otvoril nový 
priestor na diskusiu s občanmi zameranú 
na riešenie európskych výziev a priorít s cieľom 
podporiť demokratickú legitimitu európskeho 
projektu a zachovať podporu občanov pre naše 
spoločné ciele a hodnoty. Konferencia bola 
procesom, ktorý sa na základe prístupu „zdola 
nahor“ zameral na európskych občanov, aby 
dostali priestor vyjadriť sa k tomu, čo očakávajú 
od Európskej únie. Konferencia bola spoločným 
podujatím Európskeho parlamentu, Rady 
a Európskej komisie v rovnocennom partnerstve 
s členskými štátmi Európskej únie.

I https://futureu.europa.eu/
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1. Spoločné vyhlásenie

II  https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJib
G9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf

Zosnulý predseda Európskeho parlamentu 
David Sassoli, portugalský premiér António 
Costa v mene Rady EÚ a predsedníčka 
Európskej komisie Ursula von der Leyenová 
podpísali 10. marca 2021 spoločné vyhlásenie 
o Konferencii o budúcnosti Európy (spoločné 
vyhlásenie). Pripravili tým pôdu pre toto 
bezprecedentné, otvorené a inkluzívne európske 
demokratické podujatie, v ktorého centre stáli 
občania.

Konferencia prebiehala pod vedením predsedov 
všetkých troch inštitúcií, ktorí pôsobili ako 
jej spoločné predsedníctvo. Spoločnému 
predsedníctvu pomáhala výkonná rada, v ktorej 
každý zo spolupredsedov zastupoval jednu 
z troch inštitúcií EÚ.

V súlade so spoločným vyhlásením boli 
zriadené tieto štruktúry:

 J výkonná rada, ktorá dohliadala 
na organizáciu konferencie. Pozostávala zo 
zástupcov troch inštitúcií EÚ (traja členovia 
z každej inštitúcie a štyria pozorovatelia), 
ako aj pozorovateľov z predsedníckeho tria 
Konferencie parlamentných výborov pre 
záležitosti Únie z parlamentov Európskej 
únie (COSAC). Ako pozorovatelia do nej boli 
prizvaní aj zástupcovia Výboru regiónov 
a Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru a sociálnych partnerov.

 J spoločný sekretariát, v ktorom boli 
rovnocenne zastúpené všetky tri inštitúcie 
a ktorý pomáhal výkonnej rade v jej práci. 
Tento tím pod spoločným vedením troch 
zástupcov troch inštitúcií EÚ dohliadal najmä 
na organizáciu a prípravu zasadnutí výkonnej 
rady, plenárnych zasadnutí konferencie 
a európskych panelových diskusií občanov. 
V spolupráci s poskytovateľmi služieb bol 
zodpovedný za spravovanie mnohojazyčnej 
digitálnej platformy a podávanie správ 
o významných medzníkoch počas celého 
procesu. Vďaka jedinečnému zloženiu tímu 
práca po celý čas prebiehala v kolegiálnom 
duchu a zabezpečili sa synergie a efektívnosť 
vo všetkých oblastiach,

 J plenárne zasadnutie konferencie (viac 
informácií sa uvádza v kapitole III), ktoré 
zabezpečovalo, aby sa o odporúčaniach 
z národných a európskych panelových 
diskusií občanov zoskupených podľa tém 
diskutovalo v plnom súlade s hodnotami 
EÚ a chartou konferencieII bez vopred 
stanoveného výsledku a bez obmedzenia 
rozsahu na vopred vymedzené oblasti 
politiky. V relevantných prípadoch sa 
diskutovalo aj o príspevkoch získaných 
z mnohojazyčnej digitálnej platformy. Bolo 
zriadených deväť tematických pracovných 
skupín, ktoré prispievali k príprave diskusií 
a návrhov plenárneho zasadnutia.
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2. Rokovací poriadok
Výkonná rada 9. mája 2021 schválila rokovací 
poriadok konferencie vypracovaný v súlade 
so spoločným vyhlásením o Konferencii 
o budúcnosti Európy, v ktorom sa stanovili 
základy a zásady konferencie.

Rokovací poriadok poskytol rámec pre prácu 
rôznych štruktúr konferencie a ich interakciu.

3. Podujatia v rámci 
konferencie
Podľa spoločného vyhlásenia každý členský 
štát a inštitúcia EÚ mohli organizovať podujatia 
pod záštitou konferencie v súlade so svojimi 
vlastnými národnými alebo inštitucionálnymi 
osobitosťami a poskytovať ďalšie príspevky ku 
konferencii (viac informácií sa uvádza v kapitole 
II .C) .

Inštitúcie a orgány EÚ, členské štáty, regionálne 
a miestne orgány, organizovaná občianska 
spoločnosť, sociálni partneri a občania boli 
preto vyzvaní, aby v celej Európe organizovali 
rôznorodé podujatia v spolupráci s občianskou 
spoločnosťou a zainteresovanými stranami 
na európskej, vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni a aby informovali o výsledkoch 
týchto podujatí na digitálnej platforme. 
Uskutočnilo sa niekoľko tisíc takýchto podujatí, 
na ktorých sa zúčastnilo približne 650 000 ľudí.

4. Zriadenie 
mnohojazyčnej digitálnej 
platformy
Mnohojazyčná digitálna platforma (viac 
informácií sa uvádza v kapitole II.A) bola 
zriadená ako miesto, kde sa občania môžu 
podeliť o svoje nápady a vkladať príspevky 
online v súlade so spoločným vyhlásením. 
Mnohojazyčná digitálna platforma bola 
hlavným uzlom, v ktorom sa sústreďovali 
príspevky občanov a informácie o rôznych 
súčastiach konferencie, ako aj interaktívnym 



Konferencia o budúcnosti Európy | SPRÁVA O KONEČNOM VÝSLEDKU 

9

nástrojom, vďaka ktorému prebiehala výmena 
názorov a diskusie o nápadoch a výstupoch 
z početných podujatí, ktoré sa konali pod 
záštitou konferencie. Platforma začala fungovať 
19. apríla 2021. Na platformu sa vložilo viac 
ako 17 000 nápadov. Počas celej konferencie 
sa vypracúvali správy o príspevkoch vložených 
na platformu.

Príspevky zhromaždené prostredníctvom 
platformy sa zohľadnili v európskych panelových 
diskusiách občanov a boli predmetom 
diskusií a debát v rámci plenárnych zasadnutí 
konferencie.

5. Európske panelové 
diskusie občanov
V súlade so spoločným vyhlásením boli 
ústredným a mimoriadne inovatívnym prvkom 
konferencie európske panelové diskusie občanov 
(viac informácií sa uvádza v kapitole II.B), ktoré 
sa zamerali na hlavné témy konferencie.

Spolu 800 náhodne vybraných občanov 
reprezentujúcich sociologickú a geografickú 
rozmanitosť EÚ sa rozdelilo do štyroch 
panelových diskusií (každá po 200 občanov), 
ktoré rokovali v rámci troch zasadnutí. 
Európske panelové diskusie občanov prišli 
s odporúčaniami, ktoré boli všeobecným 
podkladom pre rokovania konferencie, najmä pre 
plenárne zasadnutia konferencie.

Spolupredsedovia výkonnej rady spoločne 
vypracovali praktické postupy pre organizáciu 

III  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-
citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

európskych panelových diskusií občanov 
v súlade so spoločným vyhlásením 
a s rokovacím poriadkom a v predstihu o nich 
informovali výkonnú radu.

Výkonná rada bola pravidelne informovaná 
o vývoji príprav a organizácie európskych 
panelových diskusií občanov.

6. Národné panelové 
diskusie občanov
Členské štáty mohli na základe spoločného 
vyhlásenia organizovať národné panelové 
diskusie. S cieľom pomôcť členským štátom, 
ktoré chceli organizovať národné panelové 
diskusie občanov, spolupredsedovia schválili 26. 
mája 2021 usmernenia, ktoré zaslali výkonnej 
rade s cieľom zabezpečiť, aby sa národné 
panelové diskusie organizovali podľa rovnakých 
zásad ako európske panelové diskusie občanov. 
Súčasťou usmernení boli aj zásady pre dobrú 
diskusiu vychádzajúce z princípov OECDIII. Každý 
členský štát sa mohol rozhodnúť, či zorganizuje 
národnú panelovú diskusiu občanov. Celkovo 
takúto diskusiu zorganizovalo šesť členských 
štátov (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko, Litva a Holandsko).

V súlade so spoločným vyhlásením sa 
odporúčania národných panelových diskusií 
občanov prezentovali a prediskutovali 
na plenárnych zasadnutiach konferencie spolu 
s odporúčaniami európskych panelových diskusií 
občanov.

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
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II . 
Príspevky ku 
konferencii: 
návrhy občanov
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(A) Mnohojazyčná digitálna platforma

Mnohojazyčná digitálna platforma bola 
aktivovaná 19. apríla 2021 a slúžila ako hlavné 
centrum konferencie. Bola priestorom, ktorý 
umožnil všetkým zúčastniť sa na konferencii – 
všetkým občanom v celej EÚ aj mimo nej, ako 
aj občianskej spoločnosti, sociálnym partnerom 
a rôznym ďalším zainteresovaným stranám.

Platforma bola osobitne vyvinutá pre 
konferenciu, pričom sa využil európsky softvér 
s otvoreným zdrojovým kódom zameraný 
na participáciu občanov s názvom Decidim. 
Z hľadiska rozsahu, interaktivity a viacjazyčnosti 
to bol priekopnícky projekt nielen na európskej, 
ale aj celosvetovej úrovni. Vďaka strojovému 
prekladu boli všetky príspevky dostupné v 24 
úradných jazykoch EÚ. Diskusia sa rozčlenila 
do desiatich tém: Zmena klímy a životné 
prostredie; Zdravie; Silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; 
EÚ vo svete; Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť; Digitálna transformácia; Európska 
demokracia; Migrácia; Vzdelávanie, kultúra, 
mládež a šport; a Ďalšie nápady.

Participácia prostredníctvom platformy mohla 
prebiehať rôznymi spôsobmi.

Hocikto mohol vkladať svoje nápady k desiatim 
témam. Bolo tiež možné napísať komentár 
k nápadom iných ľudí. Platforma tak ponúkala 
možnosť naozaj celoeurópskej diskusie medzi 
občanmi. Účastníci a účastníčky tiež mohli dať 
kliknutím najavo, že podporujú príspevok iného 
používateľa.

Ďalším významným spôsobom, ako prispieť 
ku konferencii, bolo organizovať podujatia 
(virtuálne, prezenčné alebo hybridné), 
oznámiť ich na platforme, informovať o ich 
výsledkoch a prepojiť ich s nápadmi. Pre 
organizátorov boli na platforme sprístupnené 
príručky a informačné materiály, ktoré pomohli 
zabezpečiť aktívnu účasť a inkluzívnosť 
podujatí.

Platforma zohrávala zásadnú úlohu pri 
transparentnosti celkového procesu a prístupu 
k informáciám. Bola miestom, kde si každý 
mohol nájsť informácie o samotnom procese 
konferencie (plenárne zasadnutie konferencie 
a pracovné skupiny plenárneho zasadnutia, 

európske panelové diskusie občanov, národné 
panelové diskusie a podujatia a výkonná rada). 
Plenárne rozpravy a schôdze pracovných skupín 
sa vysielali naživo cez internet na platforme, 
rovnako ako plenárne zasadnutia európskych 
panelových diskusií občanov. Všetky tieto 
informácie zostanú dostupné na platforme.

Počas celého procesu sa platforma 
na každej úrovni priebežne vylepšovala, 
napríklad pridaním funkcií alebo vizuálnych 
materiálov. Postupom času sa platforma stala 
prístupnejšou aj pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

Všetky príspevky na platforme boli verejne 
prístupné, rovnako ako otvorené dátové 
súbory súvisiace s digitálnou platformou, 
čím sa zabezpečila plná transparentnosť. 
S cieľom uľahčiť zber a analýzu príspevkov 
Spoločné výskumné centrum Komisie 
vyvinulo automatizovaný nástroj analýzy 
textu a analytickú platformu, ktoré umožnili 
zisťovanie zmyslu mnohojazyčných textov 
a hĺbkovú analýzu obsahu platformy. Analytická 
platforma bola základným nástrojom, ktorý 
umožnil predkladanie pravidelných správ 
s rovnakou úrovňou kvality vo všetkých 
jazykoch. Okrem toho súťaž Európskej komisie 
zameraná na využívanie dátových súborov 
(datathon) z marca 2022 podporila nové 
prístupy k analýze otvoreného súboru údajov 
a transparentnosť procesu analýzy údajov.

Pre lepší prehľad príspevkov vložených 
na platformu externý poskytovateľ služieb 
pripravoval správy, ktoré boli zverejňované 
na samotnej platforme. Prvá priebežná správa 
bola uverejnená v septembri a týkala sa 
príspevkov zozbieraných do 2. augusta 2021. 
V polovici októbra 2021 bola uverejnená druhá 
priebežná správa, ktorá sa týkala príspevkov 
vložených do 7. septembra 2021. Tretia 
priebežná správa bola uverejnená v decembri 
2021 a týkala sa príspevkov vložených do 3. 
novembra 2021. V záverečnej fáze konferencie 
sa posledná správa, ktorá bola podkladom pre 
plenárne zasadnutia konferencie, zverejnila 
v polovici marca 2022, pričom sa v nej 
zohľadnili príspevky uverejnené na digitálnej 
platforme do 20. februára 2022. Tento 
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harmonogram bol dostatočne zviditeľnený 
na platforme a iných miestach, čo viedlo 
k nárastu príspevkov v januári a februári 2022. 
Príspevky predložené do 9. mája budú zahrnuté 
v dodatočnej správe. V rovnakom čase ako 
správy zo septembra a decembra 2021 a marca 
2022 boli sprístupnené aj doplňujúce správy 
o príspevkoch na platforme z jednotlivých 
členských štátov.

Tieto správy sa zameriavali hlavne 
na kvalitatívnu analýzu príspevkov na platforme 
s cieľom poskytnúť všeobecný prehľad 
o šírke a rozmanitosti nápadov navrhnutých 
na platforme a prediskutovaných na podujatiach. 
Na tento účel výskumný tím vykonal manuálnu 
textovú analýzu a klastrovanie príspevkov, 
pričom využil analytické nástroje, ktoré 
poskytlo Spoločné výskumné centrum Komisie. 

Mohli sa tak identifikovať spoločné kategórie 
a podkategórie, ktoré boli podrobne opísané 
v rámci každej témy a zhrnuté v myšlienkových 
mapách umožňujúcich rýchly prehľad. S cieľom 
doplniť tento kvalitatívny prístup kvantitatívnymi 
prvkami sa v každej správe uvádzali kategórie, 
podkategórie alebo nápady, ktoré sa často 
opakovali alebo ktoré si získali vysokú podporu 
alebo vyprovokovali veľký počet pripomienok. 
Mala sa tak zohľadniť aktuálna situácia 
v danej fáze konferencie vrátane vysokého 
záujmu o niektoré otázky alebo o súvisiace 
diskusie. V správach sa nachádza aj prehľad 
sociálno-demografických údajov o účastníkoch. 
Prispievatelia poskytovali informácie o svojej 
krajine pobytu, vzdelaní, veku, rode a postavení 
v zamestnaní na základe dobrovoľnosti, no 
získané poznatky sú obmedzené. Napríklad 
26,9 % všetkých príspevkov pochádza 
od účastníkov a účastníčok, ktorí nezverejnili 
svoju krajinu pobytu.

Od spustenia platformy sa najvyšší podiel 
príspevkov (nápady, komentáre, podujatia) 
zaznamenal v rámci témy Európska 
demokracia. Nasledovala téma Zmena klímy 
a životné prostredie. Na treťom mieste skončili 
príspevky k téme Ďalšie nápady, po ktorých 
nasledujú témy: Hodnoty a práva, právny štát 
a bezpečnosť a Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a zamestnanosť.

Správy o príspevkoch na platforme vrátane 
myšlienkových máp poskytli cenné vstupy 
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pre prácu európskych panelových diskusií 
občanov. Panelovým diskusiám sa na začiatku 
každého z troch zasadnutí predstavili hlavné 
zistenia správ a myšlienkové mapy, pričom 
dostali odkazy na úplné znenia správ. Mnohé 
nápady z platformy sa preto odzrkadľujú 
v odporúčaniach z európskych panelových 
diskusií občanov.

O správach sa diskutovalo aj na plenárnych 
zasadnutiach konferencie, počnúc 
plenárnym zasadnutím 23. októbra 2021 a 
na predchádzajúcich zasadnutiach pracovných 
skupín. Vstupy z platformy preto i naďalej 
prispievali k tvorbe návrhov vypracovaných 
na plenárnom zasadnutí konferencie.

Do 20. apríla 2022 navštívilo mnohojazyčnú 
digitálnu platformu takmer 5 miliónov 
jednorazových návštevníkov a zaregistrovalo 
sa na nej viac ako 50 000 aktívnych účastníkov, 
17 000 nápadov, o ktorých sa diskutovalo, 
a viac ako 6 000 podujatí. Za týmito číslami 
sa skrývajú tisíce aktívnych občanov, ktorí 
sa podelili o množstvo nápadov, diskutovali 
o nich a zorganizovali množstvo originálnych 
a inovatívnych podujatí v rôznych členských 
štátoch.

S cieľom zabezpečiť, aby bola platforma 
priestorom, kde sa občania zo všetkých oblastí 
života a zo všetkých kútov Európy budú cítiť 
pohodlne a kde ich príspevky do diskusie budú 
vítané, každý, kto využíval platformu sa musel 

zaviazať, že bude dodržiavať chartu konferencie 
a pravidlá účasti. Zostavil sa tím moderátorov, 
ktorý počas celej konferencie pracoval pod 
dohľadom spoločného sekretariátu a v mene 
výkonnej rady s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
charty a pravidiel účasti. Moderovanie diskusie 
neprebiehalo vopred. Ak bol príspevok skrytý, 
používatelia dostali od tímu moderátorov 
správu s vysvetlením dôvodu tohto zásahu. 
Podrobnosti o zásadách a postupe 
moderovania boli zverejnené na platforme, 
v časti venovanej často kladeným otázkam.

Od 19. apríla 2021 do 20. apríla 2022 
bolo skrytých 430 nápadov (2,4 %), 312 
poznámok (1,4 %) a 396 podujatí (6,0 %). 
Približne 71 % nápadov bolo skrytých pretože 
neobsahovali návrh, boli vyhodnotené ako 
spam, používateľská žiadosť alebo obsahovali 
osobné informácie alebo súvisiace nevhodné 
obrázky. Približne 17 % skrytých nápadov 
bolo duplicitných. Len 11 % nápadov bolo 
skrytých z dôvodu urážlivého obsahu. Prevažná 
väčšina podujatí, 76 %, bola skrytá z dôvodu 
duplicitného vloženia alebo neúplných 
informácií o podujatí, na žiadosť organizátorov 
alebo preto, že sa netýkali konferencie.

Možnosť prispievať na platforme zostala 
otvorená do 9. mája 2022. Po jej uzavretí sa 
plánuje ďalšia správa s cieľom doplniť prehľad 
všetkých príspevkov získaných počas 
konferencie.

Stav účasti k 20. aprílu 2022 (zdroj: Konferencia o budúcnosti Európy (europa.eu))

Čo sa deje na Konferencii o budúcnosti Európy?

účastníkov 
na platforme

poznámok

účastníkov 
podujatí

podujatí

nápadov

vyjadrení podpory

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528

https://futureu.europa.eu/?locale=en
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Hoci sa účasť na platforme počas celej 
konferencie postupne zvyšovala, zostala 
nerovnomerná, tak pokiaľ ide o zastúpenie 
členských štátov, ako aj o sociálno-
demografický profil prispievateľov. Platforma 
celkovo poskytla inovatívny priestor pre 
uvažovanie, ktorý umožnil mnohým tisícom 

občanov a rôznym zainteresovaným 
stranám z celej Európy i mimo nej zapojiť sa 
do mnohojazyčnej online diskusie o európskych 
otázkach, ktorá prebiehala vo všetkých 
členských štátoch. Potvrdilo sa teda, že je 
cenným nástrojom deliberatívnej demokracie 
na úrovni EÚ.
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(B) Panelové diskusie občanov

1. Európske panelové diskusie občanov
Európske panelové diskusie občanov boli 
spolu s národnými panelovými diskusiami, 
mnohojazyčnou digitálnou platformou 
a plenárnym zasadnutím konferencie 
jedným z hlavných pilierov konferencie. Sú 
stredobodom Konferencie o budúcnosti 
Európy a ich prostredníctvom sa zišlo približne 
800 občanov zo všetkých prostredí a kútov 
Európskej únie. Hoci sa koncepcia panelových 
diskusií alebo zhromaždení občanov 
používa už desaťročia na úrovní obcí a čoraz 
častejšie aj na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni, na celoeurópskej škále šlo v podstate 
o nevyskúšaný prístup. Európske panelové 
diskusie občanov boli prvým nadnárodným 
a mnohojazyčným podujatím takéhoto rozsahu 
a s takouto úrovňou ambícií. Pozoruhodný 
tlmočnícky servis, ktorý bol súčasťou procesu, 
umožnil inkluzívny, zdvorilý a efektívny dialóg 
medzi účastníkmi a účastníčkami panelových 
diskusií, a vďaka nemu sa zabezpečilo aj 
rešpektovanie mnohojazyčnosti.

Európske panelové diskusie občanov 
zorganizovali tri inštitúcie na základe 
spoločného vyhlásenia, rokovacieho poriadku 
a postupov stanovených spolupredsedami, 
a pod dohľadom výkonnej rady. Podporilo ich 
konzorcium externých poskytovateľov služieb, 
do ktorého patrili odborníci na deliberatívnu 
demokraciu a tím logistickej podpory. Výkonná 
rada bola priebežne informovaná o práci 
panelov, dostávala aktualizované praktické 
postupy a podľa potreby priebežne upravovala 
predbežný harmonogram zasadnutí európskych 
panelových diskusií občanov.

Účastníci a účastníčky európskych panelových 
diskusií občanov boli vybraní v lete 2021. 
Občania Európskej únie boli vybraní náhodne 
(náhodné telefonáty boli hlavnou metódou, 
ktorú použilo 27 národných inštitútov pre 
prieskum verejnej mienky koordinovaných 
externým poskytovateľom služieb) s cieľom 
vytvoriť panely, ktoré zodpovedajú rozmanitosti 
EÚ, na základe 5 kritérií: rod, vek, geografický 
pôvod (štátna príslušnosť, ako aj príslušnosť 
k mestu/vidieku), sociálno-ekonomické zázemie 
a úroveň vzdelania. Počet občanov na členský 

štát sa vypočítal podľa zásady zostupnej 
proporcionality, ktorá sa uplatňuje na zloženie 
Európskeho parlamentu, pričom sa zohľadnilo, 
že každý panel by mal zahŕňať aspoň jednu ženu 
a jedného muža za každý členský štát. Keďže 
konferencia sa osobitne zameriavala na mladých 
ľudí, jedna tretina občanov, ktorí sa zúčastnili 
na panelových diskusiách, bola vo veku od 16 
do 24 rokov. Pre každú skupinu 200 osôb sa 
vybralo ďalších 50 občanov ako náhradníkov.

Na účely európskych panelových diskusií 
občanov sa vytvorili štyri panely. Diskusné 
témy každého zo štyroch panelov vychádzali 
z tém uvedených na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme a zoskupili sa takto:

1)  Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť, pracovné miesta/
Vzdelávanie, mládež, kultúra, šport/Digitálna 
transformácia;

2)  Európska demokracia/Hodnoty a práva, 
právny štát, bezpečnosť;

3)  Zmena klímy, životné prostredie/Zdravie;

4)  EÚ vo svete/Migrácia.

Každý panel zasadal počas troch víkendov. 
Prvé zasadnutia prebehli v Štrasburgu, druhé 
online a tretie v štyroch mestách (Dublin, 
Florencia, Varšava/Natolin a Maastricht), 
pričom úlohy hostiteľa sa ujali verejné inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania s podporou 
miestnych samosprávnych úradov.

PRVÉ ZASADNUTIE PANELOV

Prvé zasadnutie každého panelu prebehlo 
prezenčne v Štrasburgu. Cieľom zasadnutia 
bolo vymedziť program rokovania. Občania, ktorí 
sa zúčastnili na panelových diskusiách, začali 
úvahami o svojej vízii pre Európu a o tom, ako ju 
zrealizovať, od „nepopísaného listu“ až po určenie 
otázok, o ktorých sa malo ďalej diskutovať 
v rámci hlavných tematických kategórií daných 
panelov. Potom označili za prioritné témy, 
na ktoré sa chceli hlbšie sústrediť s cieľom 
vypracovať konkrétne odporúčania, ktorými by sa 
mali zaoberať inštitúcie Európskej únie. Diskusie 
a spoločná práca prebiehali v dvoch formátoch:
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 J V podskupinách zložených z 12 až 14 
občanov a občianok. V každej podskupine 
sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, 
pričom každý mohol hovoriť vo vlastnom 
jazyku. Prácu podskupín viedli profesionálni 
moderátori, ktorých vybralo konzorcium 
externých poskytovateľov služieb.

 J V pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne 
zasadnutia viedli dvaja hlavní moderátori. 
Prioritné témy, ktoré vyplynuli z diskusií, sa 
zoskupili do okruhov (t. j. zastrešujúcich tém) 
a podokruhov a poslúžili ako základ pre druhé 
zasadnutia. Na tento účel účastníci dostali 
základné informácie o témach, príslušné 
vstupy vrátane analýz a myšlienkových máp 
z prvej priebežnej správy o mnohojazyčnej 
digitálnej platforme a prezentácií externých 
odborníkov na vysokej úrovni.

Počas prvých zasadnutí sa z dobrovoľníkov 
vyžrebovalo 20 zástupcov, ktorí daný panel 
reprezentovali na plenárnom zasadnutí 
konferencie, pričom sa zabezpečila rodová 
a veková rozmanitosť.

DRUHÉ ZASADNUTIE PANELOV

Panely pokračovali vo svojej práci počas celého 
novembra prostredníctvom online stretnutí. 
Na tento účel sa vytvorilo štúdio v Bruseli, kde 
sa nachádzali hlavní moderátori a odkiaľ sa 

viedli plenárne zasadnutia, a technický systém, 
ktorý umožnil tlmočenie a spojenie s účastníkmi 
a účastníčkami zo všetkých kútov EÚ.

Počas týchto druhých zasadnutí občania 
za pomoci odborníkov a overovateľov faktov 
identifikovali a prediskutovali konkrétne 
otázky a navrhli usmernenia pre každý 
tematický okruh, ktorý určili počas prvého 
zasadnutia. Osobitná pozornosť sa venovala 
zabezpečeniu vyvážených skupín odborníkov, 
pokiaľ ide o rodovú a geografickú rozmanitosť 
a vyváženosť ich vstupov. Občania sa 
prostredníctvom rozsiahlych brífingov 
dozvedeli fakty a/alebo dostali informácie 
o aktuálnom stave diskusie, pričom sa odborníci 
vyhýbali tomu, aby prezentovali svoje osobné 
názory. Poskytli sa im aj priebežné správy 
o mnohojazyčnej digitálnej platforme.

V rámci druhých zasadnutí občania identifikovali 
otázky súvisiace s pridelenými témami 
a diskutovali o nich, a to s pomocou odborníkov 
a ich príspevkov, ako aj na základe vlastných 
znalostí a skúseností. Otázky sa vymedzili ako 
problémy, ktoré je potrebné riešiť, alebo ako 
situácie, ktoré je potrebné zmeniť.

Občania sa potom zaoberali týmito otázkami 
a pripravovali usmernenia. Usmernenia boli 
prvým krokom k vypracovaniu odporúčaní, 
čo bolo cieľom 3. zasadnutia. Okrem toho 

2. ZASADNUTIE

1. DEŇ

Zvítanie a príprava na víkend

2. DEŇ

Príspevky odborníkov

Identifikácia otázok

Príprava usmernení

3. DEŇ

Finalizácia usmernení 

Záverečný prejav

Privítanie

Vystúpenia občanov

Spätná väzba od veľvyslancov

Aktuálne informácie 
o platforme

Program

Metodológia

Príspevky odborníkov 
k podokruhom

Ďalšie príspevky 
odborníkov

Plenárne 
zasadnutie

Plenárne zasadnutie 
okruhu

Zasadnutie 
podskupiny

Príprava usmernení Finalizácia usmernení

Prezentácia niektorých 
usmernení

Záverečný prejav
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boli občania požiadaní, aby sformulovali 
odôvodnenia týchto usmernení.

Diskusie a spoločná práca prebiehali v troch 
formátoch:

 J Podskupiny. Každá z 15 podskupín mala 
12 až 14 členov. V každej podskupine 
sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, 
vďaka čomu všetci občania mohli hovoriť 
vo vlastnom jazyku alebo v jazyku, ktorý 
im vyhovoval. Každú podskupinu viedol 
profesionálny moderátor z konzorcia 
externých poskytovateľov služieb.

 J Plenárne zasadnutia okruhov. Na plenárnych 
zasadnutiach okruhov sa schádzali 
podskupiny pracujúce v rámci jedného 
tematického okruhu. Plenárne zasadnutia 
okruhov viedli profesionálni moderátori, 
pričom bolo dostupné tlmočenie pre všetky 
jazyky, ktoré účastníci používali.

 J Plenárne zasadnutia, ktoré prebiehali na úvod 
a záver zasadnutí, za účasti všetkých 
občanov. Plenárne zasadnutia viedli dvaja 
hlavní moderátori z konzorcia, pričom bolo 
zabezpečené tlmočenie do 24 jazykov.

TRETIE ZASADNUTIA PANELOV

Tretie a záverečné zasadnutia panelov sa konali 
prezenčne vo vzdelávacích inštitúciách v štyroch 
členských štátoch. Vzhľadom na pandémiu 
ochorenia COVID-19 a súvisiace opatrenia 
v Írsku a Holandsku sa tretie zasadnutia panelu 1 

(Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 
a šport/Digitálna transformácia) a panelu 4 
(EÚ vo svete/Migrácia) museli po konzultácii 
s vnútroštátnymi orgánmi a pridruženými 
partnermi odložiť na február 2022.

Diskusie a spoločná práca prebiehali v týchto 
formátoch:

 J Plenárne zasadnutie so všetkými účastníkmi 
na začiatku zasadnutia (predstavenie 
programu) a na jeho záver, ako je vysvetlené 
nižšie. Plenárne zasadnutia viedli dvaja 
hlavní moderátori z poradnej skupiny, pričom 
bolo zabezpečené tlmočenie v 24 úradných 
jazykoch EÚ.

 J Občania najprv v otvorenom fóre preskúmali 
všetky usmernenia vypracované v rámci 
druhého zasadnutia daného panelu. 
Každý občan potom označil za prioritných 
najviac desať usmernení v rámci každého 
okruhu. Po stanovení priorít na úrovni 
celého panelu sa občania rozdelili do tých 
istých podskupín, v ktorých pracovali 
počas druhého zasadnutia, a spoločne 
zistili, ktoré z usmernení ich podskupiny 
dostali prioritu od zvyšných členov panelu 
(čiže si tieto priority porovnali aj so svojimi 
vlastnými). Pre prípravu odporúčaní sa každej 
podskupine poskytol orientačný údaj pre 
počet odporúčaní, ktoré majú vypracovať, 
t. j. od jedného do troch a maximálne päť 
odporúčaní.

1. DEŇ

Opätovné pripojenie, stanovenie 
priorít a začiatok

2. DEŇ

Zapracovanie usmernení do 
záverečných odporúčaní

3. DEŇ

Hlasovanie o záverečných 
odporúčaniach

Zvítanie a ciele na víkendové 
zasadnutie

Zapracovanie usmernení 
do odporúčaní

Hlasovanie o záverečných 
odporúčaniach

Spätná väzba pre ostatné 
skupiny

Finalizácia odporúčaní

Otvorené fórum

Prečítať usmernenia a zoradiť 
ich podľa priorít

Zapracovanie usmernení 
do odporúčaní

3. ZASADNUTIE

Plenárne zasadnutie Otvorené fórum Práca podskupín
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 J V každej z 15 podskupín sa práca zamerala 
na rozpracovanie usmernení do odporúčaní. 
Občania a občianky diskutovali 
o usmerneniach, ktoré získali najväčšiu 
podporu (podľa poradia) a začali proces 
vypracúvania odporúčaní.

Na tretích zasadnutiach sa odborné znalosti/
informácie neposkytovali v priamej interakcii 
s občanmi, ale prostredníctvom osobitne 
navrhnutého systému – „informačného 
a vedomostného kútika“. V tomto priestore 
sa sústreďovali všetky žiadosti o informácie 
a overovanie faktov a odtiaľ sa podskupinám 
zasielali krátke a faktické odpovede 
od odborníkov overovateľov faktov. Systém bol 
navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo, že vstupy 
odborníkov a overovateľov faktov sa pripravia 
spôsobom, ktorý vyhovie najvyšším normám 
kvality a zabráni akémukoľvek nenáležitému 
ovplyvňovaniu v tejto fáze procesu. Občanom 
sa poskytli aj priebežné správy o mnohojazyčnej 
digitálnej platforme.

Počas práce v podskupinách sa uskutočnili 
stretnutia medzi podskupinami zamerané 
na spätnú väzbu s cieľom pomôcť účastníkom 
a účastníčkam pochopiť prácu, ktorá prebiehala 
v ostatných podskupinách a obohatiť ich 
odporúčania.

O odporúčaniach každej podskupiny potom 
hlasoval celý panel v posledný deň zasadnutia. 
Pred hlasovaním dostali všetci účastníci 
dokument so všetkými návrhmi odporúčaní 
vytvorený deň predtým, aby si ich mohli prečítať 
vo svojom vlastnom jazyku (automatický 
preklad z angličtiny). Každé odporúčanie bolo 
na plenárnom zasadnutí prečítané v angličtine, 
aby si občania mohli vypočuť simultánny 
preklad. O každom odporúčaní hlasovali všetci 
účastníci prostredníctvom online formulára. 
Na základe výsledkov hlasovania boli 
odporúčania vyhodnotené takto:

Panel prijal odporúčania, ktoré dosiahli 
hranicu 70 % alebo viac odovzdaných hlasov. 
Odporúčania, ktoré nedosiahli túto hranicu, sa 
považovali za neschválené panelom. Celkovo 
sa v rámci európskych panelových diskusií 
občanov schválilo spolu 178 odporúčaní.

Na proces hlasovania dohliadal hlasovací výbor 
pozostávajúci z dvoch dobrovoľníkov z radov 
občanov.

ZÁSTUPCOVIA EURÓPSKYCH PANELOVÝCH 
DISKUSIÍ OBČANOV NA PLENÁRNOM 
ZASADNUTÍ

Odporúčania, ktoré prijali štyri panely v rámci 
európskej panelovej diskusie občanov, boli 
následne prezentované a prediskutované 80 
zástupcami týchto panelov na plenárnom 
zasadnutí a v rámci pracovných skupín 
konferencie 21. – 22. januára 2022 (panely 2 
a 3) a 11. – 12. marca 2022 (panely 1 a 4). Títo 
80 zástupcovia daných panelov (v priemere 
70 prezenčne a 10 online) naďalej propagovali 
a vysvetľovali odporúčania svojich panelov 
na plenárnych zasadnutiach a v pracovných 
skupinách počas troch po sebe nasledujúcich 
zasadnutí (25. – 26. marca, 8. – 9. apríla, 29. – 
30. apríla). Títo zástupcovia si tiež pravidelne 
vymieňali názory v rámci stretnutí občianskej 
zložky (počas prípravných stretnutí online, počas 
plenárnych zasadnutí prezenčne), ako aj s 27 
zástupcami národných podujatí/panelových 
diskusií. Zástupcovia panelov európskej 
panelovej diskusie občanov sa 23. apríla stretli 
online so všetkými svojimi kolegami z panelov, 
aby im vysvetlili, ako sa o odporúčaniach 
diskutovalo a ako sa začlenili do návrhov 
plenárneho zasadnutia, a tiež aby od nich 
dostali spätnú väzbu. Skupina zložená z členov 
spoločného sekretariátu a konzorcia podporovala 
občiansku zložku na plenárnom zasadnutí.

TRANSPARENTNOSŤ PROCESU

Celkový proces prebiehal úplne transparentne. 
Plenárne zasadnutia európskych panelových 
diskusií občanov sa vysielali naživo 
a dokumenty z ich diskusií a debát sa 
sprístupnili verejnosti na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme. Správa o činnosti 
z každého zasadnutia panelov, ako aj 
odporúčania sú k dispozícii na mnohojazyčnej 
digitálnej platforme. Správy o činnosti obsahujú 
aj informácie o všetkých odborníkoch, ktorí 
podporili prácu panelov.

Európske panelové diskusie občanov si 
ako vskutku demokratická inovácia získali 
veľkú pozornosť výskumnej obce. Výskumní 
pracovníci sa mohli zúčastňovať na európskych 
panelových diskusiách občanov a sledovať 
priebeh rokovaní, pričom dodržiavali určité 
pravidlá a rešpektovali prácu a súkromie 
účastníkov.
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Panel 1

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež 
a šport/Digitálna transformácia

Prvé zasadnutie panelu pre témy Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, 
zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež, 
šport/Digitálna transformácia sa konalo  
17. – 19. septembra 2021 v Štrasburgu. 
Venovalo sa budúcnosti našej ekonomiky 
a zamestnanosti, najmä po pandémii 
s náležitým prihliadnutím na súvisiace 
otázky sociálnej spravodlivosti. Riešili sa aj 
príležitosti a výzvy, ktoré prináša digitálna 
transformácia, čo je jedna z najvýznamnejších 
tém orientovaných na budúcnosť, o ktorých sa 
diskutovalo. Panel sa venoval aj budúcnosti 
Európy v oblasti mládeže, športu, kultúry 
a vzdelávania. Občanov, ktorí boli členmi tohto 
panelu, privítal spolupredseda Guy Verhofstadt. 
Práca prvého zasadnutia sa ukončila 
schválením piatich okruhov: práca v Európe; 
hospodárstvo pre budúcnosť; spravodlivá 
spoločnosť; vzdelávanie v Európe a etická 
a bezpečná digitálna transformácia.

V dňoch 5. – 7. novembra 2021 sa 
členovia panelu 1 zišli druhýkrát – tentoraz 
vo virtuálnom formáte – a pokračovali 
v rokovaniach z prvého zasadnutia. Počas 
druhého zasadnutia vypracovali usmernenia 
na prípravu konkrétnych odporúčaní (na svojom 
3. zasadnutí) pre každý z piatich okruhov, ktoré 
určili na prvom zasadnutí. Celkovo občania 
v paneli 1 vypracovali 142 skupín usmernení.

V dňoch 25. – 27. februára 2022 sa členovia 
panelu 1 stretli tretíkrát a pokračovali 
v rokovaniach z 1. a 2. zasadnutia. Toto ich 
záverečné zasadnutie usporiadal Inštitút pre 
medzinárodné a európske záležitosti (IIEA) 
na Dublinskom zámku, pričom bolo tiež možné 
zúčastniť sa ho online. Na základe usmernení, 
ktoré vypracovali počas druhého zasadnutia, 
občania pripravili a schválili 48 záverečných 
odporúčaní.

Panel 2 

Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny 
štát, bezpečnosť

Prvé zasadnutie panelu pre témy Európska 
demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť sa konalo 24. – 26. septembra 2021 
v Štrasburgu. Venovalo sa otázkam súvisiacim 
s demokraciou, ako sú napríklad voľby, 
participácia mimo obdobia volieb, vnímaný 
odstup medzi obyvateľstvom a volenými 
zástupcami, sloboda médií a dezinformácie. 
Panel sa zaoberal aj otázkami, ktoré sa týkajú 
základných práv a hodnôt, právneho štátu 
a boja proti všetkým formám diskriminácie. 
Zároveň sa rokovalo o vnútornej bezpečnosti EÚ, 
napríklad ochrane Európanov pred teroristickými 
a inými trestnými činmi. Účastníkov privítal 
spolupredseda Gašper Dovžan. Práca prvého 
zasadnutia sa ukončila schválením piatich 
okruhov: zabezpečenie práv a nediskriminácie; 
ochrana demokracie a právneho štátu; reforma 
EÚ; budovanie európskej identity; posilnenie 
participácie občanov.

Fotografia: Európska panelová diskusia občanov 1 Fotografia: Európska panelová diskusia občanov 2
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V dňoch 12. – 14. novembra 2021 sa 
členovia panelu 2 zišli druhýkrát – tentoraz 
vo virtuálnom formáte – a pokračovali 
v rokovaniach z prvého zasadnutia. Počas 
druhého zasadnutia vypracovali usmernenia 
na prípravu konkrétnych odporúčaní 
(na svojom 3. zasadnutí) pre každý z piatich 
okruhov, ktoré určili na prvom zasadnutí. 
Celkovo občania v paneli 2 vypracovali 124 
skupín usmernení.

Členovia panelu 2 sa 10. – 12. decembra 
2021 zišli na záverečnom zasadnutí, ktoré sa 
konalo v Európskom univerzitnom inštitúte 
vo Florencii, pričom sa mohli zúčastniť 
aj online. Na základe usmernení, ktoré 
vypracovali počas druhého zasadnutia, 
občania pripravili a schválili 39 záverečných 
odporúčaní.

Panel 3 

Zmena klímy a životné prostredie/Zdravie

Prvé zasadnutie panelu pre témy Zmena klímy 
a životné prostredie/Zdravie sa konalo 1. – 3. 
októbra v Štrasburgu. Venovalo sa účinkom 
zmeny klímy, environmentálnym otázkam 
a novým výzvam, ktorým Európska únia čelí 
v oblasti zdravia. Účastníci sa zaoberali aj 
cieľmi a stratégiami EÚ v oblastiach ako 
sú poľnohospodárstvo, doprava a mobilita, 
energetika a prechod na postuhlíkové 
spoločnosti, výskum, systémy zdravotnej 
starostlivosti a reakcie na zdravotné krízy, 
prevencia a zdravý životný štýl. Práca prvého 
zasadnutia sa ukončila schválením piatich 
okruhov: lepší spôsob života; ochrana 
nášho životného prostredia a nášho zdravia; 
presmerovanie nášho hospodárstva a spotreby; 
smerom k udržateľnej spoločnosti; starostlivosť 
o všetkých. Správu o činnosti zasadnutia možno 
nájsť na mnohojazyčnej digitálnej platforme.

V dňoch 19. – 21. novembra 2021 sa 
členovia panelu 3 zišli druhýkrát – tentoraz 
vo virtuálnom formáte – a pokračovali 
v rokovaniach z prvého zasadnutia. Počas 
druhého zasadnutia vypracovali usmernenia 
na prípravu konkrétnych odporúčaní 
(na svojom 3. zasadnutí) pre každý z piatich 

okruhov, ktoré určili na prvom zasadnutí. 
Celkovo občania v paneli 3 vypracovali 130 
skupín usmernení.

V dňoch 7. – 9. januára 2022 sa členovia 
panelu 3 zišli na záverečnom zasadnutí, ktoré 
sa konalo na College of Europe v Natoline 
a v Paláci kultúry a vedy s podporou mesta 
Varšava. Na tomto zasadnutí sa tiež mohli 
zúčastniť online. Na základe usmernení, ktoré 
vypracovali počas druhého zasadnutia, 
občania pripravili a schválili 51 záverečných 
odporúčaní.

Panel 4 

EÚ vo svete/Migrácia

Panel 4 zameraný na témy EÚ vo svete/
Migrácia prvýkrát zasadal 15. – 17. októbra 
v Štrasburgu, pričom sa diskutovalo najmä 
o globálnej úlohe EÚ. To zahŕňalo ciele 
a stratégie v oblasti bezpečnostnej, obrannej 
a obchodnej politiky EÚ, humanitárnej 
a rozvojovej spolupráce, zahraničnej 
a susedskej politiky EÚ a rozširovania, a tiež 
spôsoby, ako by mala EÚ riešiť migráciu. 
Účastníkov privítala spolupredsedníčka 
Dubravka Šuicová. Práca prvého zasadnutia 
sa ukončila schválením piatich okruhov: 
sebestačnosť a stabilita; EÚ ako medzinárodný 
partner; silná EÚ v mierovom svete; migrácia 
z ľudského hľadiska; zodpovednosť a solidarita 
v celej EÚ. Správa o činnosti zasadnutia 

Fotografia: Európska panelová diskusia občanov 3
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je dostupná na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme.

IV  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www.oecd.org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

Na základe práce vykonanej na prvom 
zasadnutí sa 16. – 28. novembra 2021 
uskutočnilo druhé zasadnutie panelu 4 online. 
Počas druhého zasadnutia vypracovali 
usmernenia na prípravu konkrétnych 
odporúčaní (na svojom 3. zasadnutí) pre každý 
z piatich okruhov, ktoré určili na prvom 
zasadnutí. Celkovo občania v paneli 4 
vypracovali 95 skupín usmernení.

Členovia panelu 4 sa 11. – 13. februára 
2022 zišli na záverečnom zasadnutí 
v Maastrichtskom výstavnom a konferenčnom 
centre (MECC), ktoré usporiadalo Studio Europa 
Maastricht v spolupráci s Maastrichtskou 
univerzitou a Európskym inštitútom verejnej 
správy (EIPA). Na tomto zasadnutí sa tiež mohli 
zúčastniť online. Na základe usmernení, ktoré 
vypracovali počas druhého zasadnutia, občania 
pripravili a schválili 40 záverečných odporúčaní.

2. Národné panelové diskusie občanov

V súlade so spoločným vyhlásením sa 
na plenárnom zasadnutí konferencie 
diskutovalo o odporúčaniach, ktoré vzišli 
z národných a európskych panelových diskusií 
občanov a ktoré boli zoskupené podľa tém. 
S cieľom pomôcť členským štátom, ktoré 
mali v úmysle organizovať národné panelové 
diskusie občanov, spolupredsedovia schválili 
usmernenia, ktoré boli 26. mája 2021 zaslané 
výkonnej rade. Vychádzali z rovnakých zásad 
ako európske panelové diskusie občanov a ich 
súčasťou boli zásady dobrej diskusie opierajúce 
sa o správu OECD.IV

Šesť členských štátov – Belgicko, Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko, Litva a Holandsko 
– zorganizovalo národné panelové diskusie 
občanov, ktoré spĺňali zásady uvedených 
usmernení. Odporúčania týchto národných 
panelov boli prezentované a prediskutované 
na januárovom a marcovom plenárnom 
zasadnutí, ako aj v pracovných skupinách 
plenárneho zasadnutia spolu s odporúčaniami 
európskych panelov k rovnakým témam.

1) BELGICKO

V októbri 2021 sa zorganizovala panelová 
diskusia občanov, v rámci ktorej sa počas 
3 víkendov stretlo 50 náhodne vybraných 
občanov reprezentujúcich širokú verejnosť, 
aby diskutovali o téme „európska demokracia“ 
a o tom, ako by sa občania mohli viac zapojiť 
do záležitostí súvisiacich s EÚ.

Fotografia: Belgická národná panelová diskusia občanov

Fotografia: Európska panelová diskusia občanov 4

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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Diskusia sa zorganizovala pod záštitou 
belgickej podpredsedníčky vlády a ministerky 
pre zahraničné a európske záležitosti Sophie 
Wilmèsovej.

Občania vypracovali odporúčania k piatim 
témam podľa vlastného výberu, a to:

 J zlepšenie komunikácie o Európskej únii;
 J identifikácia dezinformácií o EÚ a boj proti 

nim;
 J panelové diskusie občanov ako nástroj 

participácie;
 J referendá o otázkach EÚ;
 J zlepšenie existujúcich nástrojov participácie 

v Európskej únii.

Výsledkom diskusie belgického národného 
panelu je 115 odporúčaní, ktoré pripravilo, 
prediskutovalo a odhlasovalo 50 náhodne 
vybraných belgických občanov a občianok.

2) NEMECKO

V januári 2022 nemecké spolkové ministerstvo 
zahraničných vecí zorganizovalo národnú 
panelovú diskusiu občanov. Na tejto panelovej 
diskusii sa online zúčastnilo 100 náhodne 
vybraných občanov, ktorí reprezentovali 
obyvateľstvo.

V dňoch 5. a 8. januára 2022 sa zorganizovalo 
päť úvodných online seminárov, v rámci ktorých 
vždy 20 účastníkov rokovalo o týchto témach:

 J úloha Európy vo svete;
 J klíma a životné prostredie;
 J právny štát a hodnoty;
 J silnejšie hospodárstvo a sociálna 

spravodlivosť.

Títo náhodne vybraní občania (100) sa zišli 15. 
a 16. januára 2022, aby prediskutovali súvisiace 
výzvy a možné riešenia a prijali odporúčania. 
Účastníci a účastníčky ku každej z uvedených 
tém vypracovali dva konkrétne návrhy.

Výsledky boli prezentované 16. januára 
na záverečnej online konferencii, na ktorej sa 
zúčastnili nemecká ministerka zahraničných 
vecí Annalena Baerbocková a námestníčka 
ministerky zahraničných vecí poverená 
európskymi záležitosťami a klímou Anna 
Lührmannová.

Fotografia: Nemecká národná panelová diskusia občanov

3) FRANCÚZSKO

Panelové diskusie občanov zorganizovalo 
vo Francúzsku ministerstvo pre Európu 
a zahraničné veci s podporou ministra 
povereného vzťahmi s parlamentom a otázkami 
občianskej angažovanosti.

V septembri a začiatkom októbra 2021 
sa zorganizovalo 18 panelových diskusií 
vo všetkých regiónoch Francúzska – 
metropolitných aj zámorských. Na každej 
panelovej diskusii sa zúčastnilo 30 až 50 
náhodne vybraných občanov reprezentujúcich 
rozmanitosť regionálneho obyvateľstva. 
Celkovo sa na týchto diskusiách zúčastnilo 
viac ako 700 občanov. Výsledkom regionálnych 
diskusií bol zoznam 101 ambícií s 515 zmenami 
a 1 301 konkrétnymi návrhmi.

Fotografia: Francúzska národná panelová diskusia občanov
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100 občanov zastupujúcich tieto panely sa 
16. – 17. októbra 2021 zišlo v Paríži v rámci 
národnej súhrnnej konferencie („Conférence 
nationale de synthèse“), aby vypracovali 
a prijali odporúčania. V rámci tohto procesu 
sa identifikovalo 14 prioritných odporúčaní. 
Tieto odporúčania, ktoré sa týkali všetkých 
deviatich tém konferencie, boli predložené 
francúzskej vláde vrátane štátneho tajomníka 
Clémenta Beauneho a predstavovali príspevok 
francúzskej vlády ku konferencii.

4) TALIANSKO

Panelovú diskusiu občanov zorganizovala 
v marci 2022 nezávislá tretia strana pod 
dohľadom talianskej sekcie pre európske 
politiky predsedníctva Rady ministrov.

Na panelovej diskusii sa zúčastnilo celkovo 
55 náhodne vybraných občanov, ktorí 
reprezentovali taliansku spoločnosť a regióny. 
Účastníci a účastníčky boli vybraní náhodne, 
aby sa zabezpečila prítomnosť osôb rôzneho 
pohlavia a veku, ktoré pochádzajú z rôzneho 
sociálneho prostredia, majú odlišné miesta 
bydliska a postavenie v zamestnaní.

Občania sa 11. a 12. marca 2022 zišli online, 
aby diskutovali o dvoch témach konferencie:

 J silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a zamestnanosť;

 J Európa vo svete.

Účastníci panelovej diskusie prijali 12. marca 
2022 spolu 58 odporúčaní: 33 odporúčaní 
týkajúcich sa silnejšieho hospodárstva, 
sociálnej spravodlivosti a zamestnanosti a 25 
odporúčaní týkajúcich sa Európy vo svete. V 
posledný deň účastníci skontrolovali a potvrdili 
prvý návrh odporúčaní, ktorý sa vypracoval 
v prvej fáze diskusie.

5) LITVA

Národnú panelovú diskusiu občanov 
usporiadala nezávislá tretia strana v januári 
2022 na základe poverenia ministerstva 
zahraničných vecí.

Na panelovej diskusii sa zúčastnilo 25 náhodne 
vybraných občanov a občianok vo veku od 18 
do 65 rokov, ktorí reprezentovali rôzne sociálno-
ekonomické skupiny a regióny Litvy.

Fotografia: Litovská národná panelová diskusia občanov

Úvodné online zasadnutie prebehlo 4. januára 
2022 a občania na ňom diskutovali o dvoch 
témach:

 J úloha a právomoci EÚ v oblasti zahraničnej 
politiky;

 J úloha EÚ v oblasti hospodárstva.

Účastníci sa 15. januára 2022 stretli prezenčne, 
aby sformulovali hlavné závery svojich diskusií. 
Na virtuálnom zasadnutí 25. januára 2022 prijali 
21 odporúčaní: 10 o úlohe a právomociach EÚ 
v zahraničnej politike a 11 o úlohe EÚ v oblasti 
hospodárstva.

Fotografia: Talianska národná panelová diskusia občanov
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6) HOLANDSKO

Panelovú diskusiu občanov zorganizovala 
nezávislá tretia strana vo forme dialógov 
s názvom Vízie Európy, ktoré sa začali 1. 
septembra. Pozostávali z niekoľkých častí.

Online časť sa začala 1. septembra 2021. 
Skladala sa z dotazníka a zjednodušeného 
selekčného nástroja, v rámci ktorého občania 
mohli vyjadriť svoje preferencie, želania 
a odporúčania týkajúce sa deviatich tém 
konferencie. Dotazník bol zaslaný vybranej 
reprezentatívnej a inkluzívnej skupine 4 000 
občanov a občianok.

V októbri a novembri 2021 sa zorganizovali 
hĺbkové online a offline diskusie s občanmi, 
ktoré boli zamerané aj na mladých ľudí a ťažko 
dosiahnuteľné cieľové skupiny.

Boli zverejnené dve správy s názvom Naša 
vízia Európy; názory, nápady a odporúčania“ 
(Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen), v ktorých sa zhromaždilo 
30 odporúčaní k deviatim témam konferencie.

Holandská národná panelová diskusia občanov
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(C) Podujatia 
organizované v rámci 
konferencie

1. Národné podujatia
Členské štáty prispeli ku konferencii 
prostredníctvom širokej škály podujatí 
a iniciatív. Tieto podujatia oslovili tisíce 
občanov z celej EÚ. V osobitnej časti 
na mnohojazyčnej digitálnej platforme sa 
poskytuje prehľad hlavných činností, ktoré 
orgány členských štátov zorganizovali 
alebo podporili. Tieto podujatia predstavili 
zástupcovia národných podujatí a/alebo 
národných panelových diskusií občanov 
na plenárnych zasadnutiach konferencie 
23. októbra 2021 a 25. marca 2022 
a prostredníctvom správ platformy obohatili 
diskusiu na európskej úrovni.

Hlavným cieľom týchto podujatí a iniciatív bolo 
vypočuť si občanov a zapojiť ich do diskusií 
o Európskej únii. Prioritou bola aj inkluzívnosť 
a oslovenie občanov, pričom sa vyvinulo úsilie 
o začlenenie tých, ktorí sa zvyčajne nezapájajú 
do záležitostí EÚ.

Uskutočnili sa rôzne druhy podujatí 
s kombináciou centralizovaných 
a decentralizovaných prístupov vrátane rôznych 
foriem podpory iniciatív zdola nahor. Činnosti 
a podujatia v členských štátoch organizovali 
rôzne inštitúcie a zainteresované strany vrátane 
ústredných, regionálnych a miestnych orgánov, 
organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov, združení a občanov. V niektorých 
prípadoch sa na organizovaní podujatí 
týkajúcich sa konferencie aktívne podieľali aj 
mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, 
expertné skupiny, univerzity a výskumné 
ústavy. V mnohých z týchto aktivít a podujatí sa 
osobitná pozornosť venovala zapojeniu mladšej 
generácie.
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Prehľad hlavných podujatí a iniciatív  
v členských štátoch:

1

Belgicko

Federálne a regionálne orgány zorganizovali 
niekoľko podujatí. Uskutočnilo sa niekoľko 
diskusií s občanmi, napríklad o EÚ vo svete 
a o zmene klímy a životnom prostredí. 
Zorganizoval sa štruktúrovaný dialóg s občanmi 
na tému „Život v pohraničnej oblasti“, 
ako aj hackatón na tému „Vplyv zdravého 
životného štýlu a zmeny klímy na kvalitu 
života“ a „prekážky pre mladých ľudí na trhu 
práce“. Okrem toho sa uskutočnilo podujatie 
o digitalizácii a udržateľnom hospodárstve 
a medzi mladými ľuďmi a politikmi sa 
uskutočnila séria diskusií na tému „Európa 
počúva“.

2 

Bulharsko

Konferencia bola v Bulharsku otvorená 
slávnostným podujatím s názvom „Ako 
vypočuť hlas občanov prostredníctvom 
Konferencie o budúcnosti Európy?“, na ktorom 
sa zúčastnili verejné orgány a zástupcovia 
občanov. V rámci organizovaných podujatí sa 
zorganizoval dialóg s občanmi o demografii 
a demokracii. Vo veľkých univerzitných mestách 
sa uskutočnilo niekoľko miestnych podujatí 
organizovaných za pomoci centier Europe 
Direct.

3 

Česko

Česká republika zorganizovala na centrálnej 
úrovni diskusie so širokou verejnosťou 
a podujatia na zvýšenie informovanosti 
príslušných zainteresovaných strán. Tieto 
podujatia boli doplnené podujatiami pre 
mladých ľudí a podujatiami s medzinárodnou 
účasťou. Konkrétne sa zorganizovalo 
nadnárodné podujatie s nemeckými a českými 
občanmi. V celej krajine sa uskutočnilo niekoľko 
regionálnych diskusií, ako aj regionálnych 
seminárov pre študentov stredných škôl 
na tému „Rozhodnite o Európe“.

4 

Dánsko

Zorganizovala sa široká a inkluzívna celoštátna 
diskusia, v rámci ktorej zohrávala ústrednú 
úlohu občianska spoločnosť a ďalší neštátni 
aktéri. Osobitná suma verejných finančných 
prostriedkov bola poskytnutá rozmanitej 
skupine organizácií vrátane mimovládnych 
organizácií, médií, mládežníckych organizácií, 
kultúrnych inštitúcií, expertných skupín 
a výskumných ústavov na podporu diskusií 
a iniciatív organizovaných mimovládnymi 
organizáciami. Uskutočnilo sa viac ako 180 
diskusií, pričom približne polovica z nich 
bola osobitne zameraná na mladých ľudí. 
Okrem toho vláda a parlament zorganizovali 
sériu oficiálnych podujatí, ako sú konzultácie 
s občanmi a diskusie.

5 

Nemecko

Do podujatí organizovaných v Nemecku sa 
zapojila spolková vláda, spolkový snem, 
spolkové krajiny a občianska spoločnosť. 
Okrem podujatí spolkovej vlády zorganizovalo 
16 spolkových krajín Nemecka viac ako 50 
regionálnych podujatí a občianska spoločnosť 
zorganizovala približne 300 podujatí. 
Cezhraničné podujatia a dialógy so študentmi 
a mládežou boli ústredným prvkom mnohých 
iniciatív a vďaka nim boli mladí ľudia v popredí 
diskusií zameraných na formovanie budúcnosti 
Európy.

6 

Estónsko

Úrad vlády spolu so zastúpením Európskej 
komisie v Estónsku, ministerstvom 
zahraničných vecí a ďalšími ministerstvami, ako 
aj občianskou spoločnosťou, mládežníckymi 
organizáciami a ďalšími organizáciami 
zorganizoval rôzne podujatia, semináre 
a diskusie. Konkrétne sa zorganizovala 
diskusia pre študentov stredných škôl 
o dôležitých otázkach týkajúcich sa zmeny 
klímy, energetickej politiky a konferencie 
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vo všeobecnosti. Bola zorganizovaná aj 
diskusia na tému „Estónska diplomacia 
v službách plnenia klimatických cieľov“.

7 

Írsko

Ústrednou témou činností Írska bola 
inkluzívnosť a oslovenie všetkých sektorov 
komunity, najmä mladých ľudí. V spolupráci 
s Európskym hnutím Írsko (EMI) prebiehal 
v rokoch 2021 a 2022 program regionálnych 
a odvetvových záväzkov. Prvá fáza 
regionálnych stretnutí prebiehala v júni a júli 
formou virtuálnych konzultácií. V druhej fáze 
regionálnych podujatí boli začiatkom roka 2022 
zorganizované osobné stretnutia občanov 
(„stretnutia na radnici“). Od júla sa uskutočnil 
program podujatí pod vedením vlády.

8 

Grécko

Za koordináciu národného dialógu bolo 
zodpovedné Ministerstvo zahraničných vecí. 
Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy 
a občianska spoločnosť boli dôrazne nabádané, 
aby organizovali diskusie a iné podujatia. 
Uskutočnili sa napríklad podujatia s občanmi 
a rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré 
sa týkali euro-stredozemskej spolupráce, 
západného Balkánu, demografickej výzvy, 
migrácie a demokracie.

9 

Španielsko

Španielsky rámec zahŕňal šesť podujatí 
na celoštátnej úrovni (napríklad konzultácie 
s občanmi Španielska o budúcnosti Európy) 
a približne 20 podujatí na regionálnej úrovni. 
Zorganizovalo sa aj podujatie s občanmi 
Portugalska a Španielska, na ktorom sa 
diskutovalo o kľúčových témach týkajúcich sa 
budúcnosti ich regiónov a EÚ. Na regionálnej 
a miestnej úrovni orgány zorganizovali 
podujatia týkajúce sa viacerých tém, 
napríklad cezhraničnej spolupráce, vplyvu 
demografických zmien, udržateľnej dopravy 
a mobility, zmeny klímy, migrácie a budúcnosti 
najvzdialenejších regiónov.

10 

Francúzsko

Francúzska vláda uskutočnila rozsiahlu online 
konzultáciu zameranú na mladých ľudí, ktorá 
prebiehala od mája do júla 2021. 50 000 
mladých Francúzov a Francúzok vyjadrilo svoje 
názory a schválilo 16 hlavných nápadov pre 
budúcnosť Európy. Výsledok tejto konzultácie 
bol spracovaný v záverečnej správe spolu 
s výsledkami francúzskej panelovej diskusie 
občanov a predstavuje príspevok Francúzska 
ku konferencii. Francúzska vláda tiež vyzvala 
všetkých francúzskych aktérov, ktorí si to 
želali – združenia, miestne orgány, volených 
zástupcov, zástupcov občianskej spoločnosti – 
aby organizovali podujatia.

11 

Chorvátsko

Bola zriadená osobitná skupina pre koordináciu 
činností, ktorá zhromaždila nápady a plány 
na vykonávanie celoštátnych činností. 
Ministerstvá, ústredné štátne orgány, regionálne 
rozvojové agentúry, univerzity, mimovládne 
organizácie a inštitúty organizovali podujatia 
vo forme konferencií, dialógov s občanmi 
a diskusií s občanmi, verejných diskusií 
a vzdelávacích seminárov s osobitným dôrazom 
na mládež. Témy zahŕňali migráciu, demografiu, 
klimatickú neutralitu a obehové hospodárstvo. 
Niektoré podujatia sa konali s ďalšími 
členskými štátmi a susednými krajinami, ktoré 
nie sú členmi EÚ.

12 

Taliansko

Uskutočnilo sa niekoľko podujatí s osobitným 
zameraním na mládež s cieľom osloviť čo 
najviac občanov, a to s aktívnou podporou 
miestnych orgánov. Začala sa mediálna 
kampaň s cieľom čo najviac zvýšiť 
informovanosť. Medzi aktivity patrilo fórum 
mládeže medzi EÚ a Balkánom organizované 
s mladými ľuďmi zo západného Balkánu, 
fórum Med Dialogues Youth Forum s mladými 
ľuďmi z južného susedstva, ako aj súťaže 
pre študentov stredných škôl a univerzitných 
študentov s názvom „Európa je vo vašich 
rukách“.
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13 

Cyprus

Uskutočnilo sa niekoľko aktivít, ktoré zahŕňali 
mnoho zainteresovaných strán a ktoré 
sa zameriavali na mládež. Zorganizovalo 
sa úvodné podujatie, ktorého súčasťou 
bola diskusia s mladšou generáciou 
o jej očakávaniach, obavách a vízii pre 
Európu a Cyprus v rámci EÚ. Zorganizoval 
sa aj otvorený dialóg o úlohe mládeže 
v diskusii o Európe a problémoch, ktorým 
čelia na vnútroštátnej a európskej úrovni. 
Uskutočnilo sa aj podujatie s cieľom 
diskutovať o budúcnosti európskej 
bezpečnosti a obrany.

14 

Lotyšsko

Zorganizovali sa rôzne podujatia vrátane 
celonárodnej online diskusie so študentmi 
s názvom „Budúcnosť je vo vašich rukách“, 
ktorá sa zaoberala hospodárskymi, sociálnymi 
a bezpečnostnými otázkami. Zorganizovali 
sa celoštátne prieskumy a diskusie cieľových 
skupín s cieľom zhromaždiť údaje z prieskumov 
verejnej mienky o pohľade občanov na budúce 
priority Európskej únie vo všetkých témach 
konferencie. Uskutočnili sa regionálne osobné 
diskusie s cieľom zvýšiť informovanosť 
o konferencii medzi ľuďmi staršími ako 55 
rokov, ako aj osobné diskusie so žiakmi zo 
stredných škôl.

15 

Litva

Pri organizácii podujatí sa uplatňoval najmä 
decentralizovaný prístup, pričom hlavný 
dôraz sa kládol na regióny Litvy a na mladých 
ľudí (napríklad podujatie Diskusia o mládeži 
v pobaltských štátoch). Uskutočnila sa 
séria dialógov s občanmi (o demokracii, 
digitalizácii, zmene klímy atď.), nadnárodných 
dialógov (napríklad s Francúzskom, Írskom 
a Talianskom) a podujatí podnietených 
občianskou spoločnosťou. Okrem toho boli 
školy vyzvané, aby diskutovali o budúcnosti 
Európy.

16 

Luxembursko

Na vnútroštátnej úrovni sa otvoreným, 
inkluzívnym a transparentným prístupom 
zorganizovalo niekoľko podujatí. Parlament 
napríklad zorganizoval niekoľko podujatí 
s využitím nových formátov, ako sú „rozhovory 
v bistre“. Zorganizoval sa aj hackatón 
pre študentov a mladých podnikateľov 
s cieľom diskutovať o Digitálnom kompase 
a priemyselnej stratégii EÚ. Okrem toho 
sa uskutočnila trojstranná diskusia medzi 
nemeckými, francúzskymi a luxemburskými 
študentmi stredných škôl.

17 

Maďarsko

Zorganizovala sa široká paleta podujatí (viac 
ako 800). Inštitucionálne podujatia zahŕňali 
medzinárodné konferencie na vysokej úrovni 
organizované niekoľkými ministerstvami 
(napríklad o rozširovaní, digitálnej stratégii EÚ) 
a diskusie za okrúhlym stolom so študentmi 
a mládežníckymi organizáciami (napríklad 
o európskej integrácii). Niekoľko organizácií 
zorganizovalo panelové diskusie s cieľom 
diskutovať o inštitúciách EÚ; silnejšom 
hospodárstve, sociálnej spravodlivosti 
a zamestnanosti, digitálnej transformácii, 
vzdelávaní, kultúre, mládeži a športe; hodnotách 
a právach, právnom štáte a bezpečnosti; 
mimovládnych organizáciách; migrácii; 
demografii, rodine, zdraví, zmene klímy 
a životnom prostredí.

18 

Malta

Po úvodnom podujatí bol zriadený národný 
koordinačný výbor na podporu iniciatívy 
na rôznych komunikačných kanáloch, ktorý 
usmerňoval diskusie prostredníctvom 
celonárodných a miestnych podujatí. Tematické 
verejné dialógy (napríklad o zdraví, európskych 
hodnotách, budúcnosti práce pre spravodlivú 
spoločnosť), tlačové konferencie, konzultácie 
so zainteresovanými stranami z odvetvia 
a interaktívne stretnutia s deťmi a študentmi 
sa konali buď vo fyzickom, alebo hybridnom 
formáte.
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19 

Holandsko

Holandsko sa zameralo na organizáciu 
národnej panelovej diskusie občanov 
na tému „Vízie Európy – Kijk op Europa“, 
ktorá sa uskutočnila online aj osobne. Bola 
zorganizovaná v dvoch etapách: v prvej sa 
zhromažďovali nápady a názory ľudí na to „čo“ 
očakávajú a „čo“ si želajú, a potom sa v druhej 
etape v skupinových dialógoch vyjasňovalo, 
z čoho tieto názory vychádzajú („prečo“ a „ako“).

20 

Rakúsko

Diskusie prebiehali v rôznych formách 
na spolkovej, regionálnej a miestnej úrovni. V 
„budúcich laboratóriách“ a „budúcich dialógoch“ 
sa predstavili hĺbkové výmeny názorov 
s odborníkmi na vysokej úrovni na rôzne témy 
a hľadali holistické riešenia pre budúcnosť. 
Okrem toho sa uskutočnilo niekoľko podujatí, 
ktoré zorganizovali „rakúski miestni radcovia 
pre Európu“ a ktoré boli zorganizované pre 
nich. Niekoľko podujatí bolo zameraných 
priamo na mladých ľudí a žiakov.

21 

Poľsko

Podujatia sa organizovali najmä 
decentralizovaným prístupom. Regionálne 
centrá pre medzinárodnú diskusiu 
zorganizovali na regionálnej úrovni verejné 
podujatia vo všetkých 16 poľských regiónoch 
v prezenčnom aj vo virtuálnom formáte. 
Témy diskusií sa týkali tematických oblastí 
konferencie, napr. solidarity v čase krízy, 
poľnohospodárstva, nových technológií. 
Zorganizovala sa aj celoštátna diskusia o klíme, 
digitalizácii, vnútornom trhu, zdraví, EÚ vo svete 
a migrácii.

22 

Portugalsko

Po prvom podujatí občanov v Lisabone, ktoré 
odštartovalo účasť občanov na konferencii, 
sa okrem iného v spolupráci s miestnymi 
orgánmi, univerzitami, školami, sociálnymi 
partnermi, mládežníckymi organizáciami, 

miestnymi organizáciami občianskej 
spoločnosti zorganizovali mnohé podujatia. 
Konalo sa napríklad aj nadnárodné podujatie 
so Španielskom, na ktorom sa diskutovalo 
o kľúčových témach týkajúcich sa EÚ 
a budúcnosti regiónov týchto dvoch krajín. 
Okrem toho sa zorganizovali vnútroštátne 
decentralizované podujatia na rôzne témy, 
ako sú migrácia a medzinárodné partnerstvá, 
budúcnosť európskej demokracie a digitálna 
transformácia.

23 

Rumunsko

Podujatia organizovala alebo 
spoluorganizovala najmä správa a osobitné 
inštitúty s aktívnou účasťou občianskej 
spoločnosti a mládežníckych organizácií. 
Diskusie sa týkali širokej škály tém, ako sú 
digitalizácia, vzdelávanie, zdravie, životné 
prostredie, udržateľný rozvoj, hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo a strategické partnerstvá 
EÚ. V hlavnom meste a na miestnej úrovni sa 
organizovali podujatia, na ktorých sa zúčastnili 
všetky vekové skupiny.

24 

Slovinsko

Celkovou víziou bolo podnietiť širokú diskusiu, 
v ktorej ústrednú úlohu zohrá občianska 
spoločnosť, pričom mladí ľudia by sa 
osobitne vyzývali, aby sa do nej zapojili. Vláda 
zorganizovala úvodné podujatie, po ktorom 
nasledovalo niekoľko iniciatív, napríklad 
strategické fórum Bled, ktorého hlavnou témou 
bola budúcnosť Európy, s osobitným dôrazom 
na rozširovanie EÚ a západný Balkán. Ďalšie 
podujatia sa týkali tém, ako je menová politika, 
klimatická neutralita, mládež a úloha EÚ 
v multipolárnom medzinárodnom prostredí.

25 

Slovensko

Podujatia sa organizovali v rámci dvoch 
hlavných pilierov. Prvým bol projekt „MySmeEÚ“ 
zameraný na širokú verejnosť vrátane diskusií 
so študentmi a verejných konzultácií, ktorého 
súčasťou bola séria regionálnych podujatí 
organizovaných v rámci „MySmeEÚ road show“. 
Druhý pilier pozostával z Národného konventu 
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o EÚ zameraného na odborné a analytické 
príspevky k témam, ako je jednotný trh, 
dezinformácie a populizmus, digitálna a zelená 
transformácia.

26 

Fínsko

Vláda zorganizovala sériu regionálnych 
konzultácií vrátane „najsevernejšej konferencie 
EÚ“, a to o rôznych témach, napríklad 
o udržateľnom raste, vzdelávaní a právnom 
štáte. V súvislosti s diskusiou prebehol aj 
prieskum, ktorý poslúžil ako podklad pre ňu. 
Podujatia zorganizovala vláda v spolupráci 
s mestami, miestnymi orgánmi, univerzitami, 
mimovládnymi organizáciami, Fínskou 
mládežníckou organizáciou, ako aj s fínskym 
parlamentom, informačnými kanceláriami 
Európskeho parlamentu a Európskej komisie 
vo Fínsku.

27 

Švédsko

Podujatia sa organizovali hlavne 
decentralizovane ako spoločný proces, 
na ktorom sa podieľali úrad vlády, národný 
parlament, politické strany, sociálni partneri, 
miestni a regionálni zástupcovia, organizácie 
občianskej spoločnosti a ďalšie relevantné 
zainteresované strany. Napríklad švédsky 
minister pre EÚ diskutoval so študentmi 
z rôznych škôl o budúcnosti Európy a zúčastnil 
sa na stretnutiach na námestí miest s cieľom 
diskutovať s občanmi o budúcnosti Európy 
a demokracie. Na zapojenie sa do dialógov 
s občanmi sa využívali aj digitálne médiá, 
napríklad prostredníctvom stretnutí s otázkami 
a odpoveďami.

Uvedené opisy nie sú vyčerpávajúce. Viac 
informácií o vnútroštátnych podujatiach nájdete 
v osobitnej časti na mnohojazyčnej digitálnej 
platforme.
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2. Európske podujatie pre mládež (EYE)
Európske podujatie pre mládež (EYE2021) sa 
konalo 8. – 9. októbra 2021 a zúčastnilo sa 
na ňom 10 000 mladých ľudí online a v budove 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu s cieľom 
formovať nápady týkajúce sa budúcnosti 
Európy a podeliť sa o ne. EYE bolo jedinečnou 
príležitosťou pre 16 až 30-ročných ľudí na to, 
aby komunikovali osobne a online, navzájom sa 
inšpirovali a vymieňali si názory s odborníkmi, 
aktivistami, influencermi a s osobami 
s rozhodovacou právomocou rovno v srdci 
európskej demokracie.

Od mája 2021 bolo v spolupráci 
s celoeurópskymi mládežníckymi organizáciami 
zozbieraných online viac ako 2 000 návrhov 
od mladých občanov z celej Európskej únie. 
Okrem toho sa zorganizovalo niekoľko 
zasadnutí zameraných na Konferenciu 
o budúcnosti Európy, a to online pred podujatím, 
ako aj počas podujatia EYE v Štrasburgu. 
Po tomto podujatí sa 20 najvýznamnejších 
nápadov od účastníkov (vždy dva nápady 
na každú tému konferencie) zhromaždilo 
v správe o nápadoch mladých ľudí pre 
Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá bola 
uverejnená v 23 jazykoch.

V Informácie o všetkých podujatiach nájdete na mnohojazyčnej digitálnej platforme.

Správu o nápadoch mladých ľudí predstavili 
na plenárnom zasadnutí konferencie 23. októbra 
mladí účastníci európskych panelových diskusií 
občanov, ktorí sa zúčastnili aj na podujatí 
EYE2021. Všetky zozbierané nápady sú 
k dispozícii na stránke search.youthideas.eu.

3. Ďalšie podujatia
Okrem uvedených podujatí mnohé iné inštitúcie 
a zainteresované strany pozvali občanov EÚ, 
aby diskutovali o budúcnosti EurópyV .

Európsky hospodársky a sociálny výbor 
(EHSV) sa zaviazal, že počas celej Konferencie 
o budúcnosti Európy o nej bude zvyšovať 
informovanosť a pomáhať rozsiahlej sieti 
organizácií občianskej spoločnosti v členských 
štátoch pri organizovaní vnútroštátnych 
konzultácií. Celkovo podporil uskutočnenie 
75 podujatí, z toho 33 na vnútroštátnej 
úrovni a 42 na centrálnej úrovni. 60 % týchto 
podujatí vypracovalo správy, ktoré sa uvádzajú 
na platforme konferencie, a len na týchto 
45 podujatiach sa zúčastnilo viac než 7 300 
účastníkov. EHSV konkrétne začal svoju činnosť 
v júni 2021 významnou konferenciou na tému 
Vrátime európsky projekt späť občanom, potom 
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v novembri 2021 zorganizoval v Lisabone 
seminár na tému Prepájanie EÚ, ako aj podujatie 
na vysokej úrovni Formujeme Európu spoločnými 
silami, ktoré sa konalo vo februári 2022 v Bruseli. 
Výbor tiež podporil využívanie online platformy, 
na ktorú nahral 60 nových nápadov, a spustil 
rozsiahlu komunikačnú kampaň na sociálnych 
médiách, ktorá má potenciál už len cez samotný 
Twitter osloviť 32 miliónov ľudí a v rámci ktorej 
sa propagujú národné podujatia v angličtine 
a v miestnom jazyku a oslovujú občania pred 
každým plenárnym zasadnutím a schôdzou 
súvisiacou s konferenciou a po nich.

Európsky výbor regiónov (VR) zorganizoval 
tematické diskusie vo svojich komisiách 
a na plenárnych zasadnutiach, ako aj 140 
miestnych, cezhraničných a medziregionálnych 
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 10 000 
občanov a 200 miestnych politikov. Okrem 
toho bol v októbri 2021 uverejnený vôbec prvý 
prieskum zahŕňajúci 1,2 milióna miestnych 
politikov v 27 krajinách EÚ o ich názoroch 
na budúcnosť Európy. VR ďalej prostredníctvom 
mnohojazyčnej digitálnej platformy navrhol 
44 nápadov. Začiatkom roka 2022 predložila 
nezávislá skupina na vysokej úrovni pre európsku 
demokraciu nápady na zlepšenie demokracie 
v EÚ. Výbor regiónov prijal uznesenie, v ktorom 
sa uvádzajú návrhy do záverečnej správy 
o konferencii, a v marci 2022 sa na Európskom 
samite regiónov a miest v mene milióna 
miestnych a regionálnych politikov EÚ schválil 
12-bodový manifest. V správe s názvom 
Občania, miestni politici a budúcnosť Európy 
(marec 2022) sú zhrnuté všetky činnosti Výboru 
regiónov týkajúce sa konferencie.

Všetky tri organizácie zamestnávateľov v rámci 
sociálneho partnerstva EÚ, a to BusinessEurope, 
SGI Europe a SMEunited, zverejnili svoje priority 
a príspevky na digitálnej platforme a predstavili 
ich v príslušných pracovných skupinách 
a na plenárnej úrovni. Okrem toho všetci 
propagovali konferenciu interne aj vo vzťahu 
s externými zainteresovanými stranami 
a organizovali podujatia a spolupracovali so 
zainteresovanými stranami na rôznych fórach. 
Európska konfederácia odborových zväzov 
(ETUC) sa zmobilizovala s cieľom prispieť 
do konferencie a zúčastnila sa na plenárnych 
zasadnutiach a zasadnutiach pracovných 
skupín. ETUC vymedzila návrhy odborových 
zväzov týkajúce sa spravodlivejšej budúcnosti 

Európy a uviedla ich na online platforme (patria 
medzi najviac podporované návrhy). ETUC a jej 
pridružené organizácie zorganizovali podujatia 
a komunikačné aktivity s cieľom predstaviť 
návrhy odborových zväzov a diskutovať o nich.

Zložka občianskej spoločnosti, ktorá pozostáva 
z Konventu občianskej spoločnosti pre 
Konferenciu o budúcnosti Európy a Európskeho 
hnutia, usporiadala v celej Európe mnoho 
podujatí a bolo ju počuť aj na plenárnej 
úrovni. Do prístupu zdola nahor zapojila 
stovky organizácií občianskej spoločnosti 
prostredníctvom tematických klastrov s cieľom 
vypracovať spoločné a komplexné návrhy 
týkajúce sa rôznych oblastí politiky, na ktoré 
sa vzťahuje konferencia. Tieto nápady sa 
do konferencie zahrnuli prostredníctvom 
platformy, pracovných skupín, plenárnych 
zasadnutí a v priamom kontakte s výkonnou 
radou, spolupredsedami a spoločným 
sekretariátom.

Pri komunikácii a informovaní občanov 
o Konferencii o budúcnosti Európy boli 
veľmi aktívne zastúpenia Európskej komisie 
v členských štátoch, centrá Europe Direct, 
európske dokumentačné centrá, ako aj 
styčné kancelárie Európskeho parlamentu. 
Zastúpenia Európskej komisie informovali 
o 1 400 činnostiach, ktoré pomohli komunikovať 
a realizovať konferenciu v celej Európe. 
Zorganizovali alebo sa aktívne zúčastnili 
na viac ako 850 podujatiach, z ktorých 
približne 65 % bolo zameraných na mladých 
ľudí a ženy s cieľom podporiť ich širšiu účasť 
na konferencii. Styčné kancelárie Európskeho 
parlamentu zorganizovali viac ako 1 300 
propagačných činností vo všetkých členských 
štátoch. Zorganizovali sa tematické semináre 
o rôznych hlavných témach konferencie 
s poslancami Európskeho parlamentu, 
občanmi a organizáciami zainteresovaných 
strán, vnútroštátnymi orgánmi a regionálnymi 
a miestnymi médiami s cieľom rozšíriť dosah 
konferencie. Centrá Europe Direct informovali 
približne o 1 000 tematických podujatiach 
súvisiacich s konferenciou a viac ako 600 
propagačných aktivitách, do ktorých sa 
zapojilo široké spektrum cieľových skupín 
a mládežníckych organizácií. Európske 
dokumentačné centrá informovali o viac ako 
120 komunikačných aktivitách súvisiacich 
s konferenciou.
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III .
Plenárne 
zasadnutie 
konferencie
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(A) Úloha a rokovania plenárneho zasadnutia

VI  Konsenzus sa musel dosiahnuť aspoň medzi zástupcami Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie a zástupcami národných 
parlamentov na rovnocennom základe. Ak bola pozícia zástupcov občanov z národných podujatí a/alebo európskych alebo národných 
panelových diskusií občanov zjavne odlišná, muselo sa to uviesť v tejto správe.

VII  Na plenárne zasadnutie boli pozvaní aj iní členovia Európskej komisie, najmä ak sa malo rokovať o otázkach súvisiacich s ich 
portfóliom.

VIII  Jeden za každý členský štát.

Plenárne zasadnutie konferencie bolo 
vytvorené s cieľom prediskutovať odporúčania 
z národných a európskych panelových diskusií 
občanov podľa tém bez vopred určeného 
výsledku a bez obmedzenia na vopred určené 
oblasti politiky. V relevantných prípadoch 
sa diskutovalo aj o príspevkoch získaných 
z mnohojazyčnej platformy. Toto plénum 
malo jedinečné zloženie, keďže po prvýkrát 
zahŕňalo občanov, ktorí zastupovali účastníkov 
európskych a národných panelových diskusií 
občanov a podujatia, spolu so zástupcami 
inštitúcií EÚ a poradnými orgánmi, volenými 
zástupcami na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, ako aj so zástupcami občianskej 
spoločnosti a sociálnych partnerov. Po tom, čo 
občania predložili odporúčania, a po tom, čo sa 
tieto odporúčania s nimi prediskutovali, muselo 
plénum predložiť svoje návrhy na základe 
konsenzuVI výkonnej rade. Plenárne zasadnutie 
konferencie sa konalo sedemkrát v období 
od júna 2021 do apríla 2022.

Plenárne zasadnutie konferencie tvorilo 
108 zástupcov Európskeho parlamentu, 
54 zástupcov Rady a 3 zástupcovia Európskej 
komisieVII, ako aj 108 zástupcov zastúpených 
rovnomerne zo všetkých národných 
parlamentov a občania. Zúčastnilo sa na ňom 
80 zástupcov európskych panelových diskusií 
občanov, z ktorých najmenej jednu tretinu 

tvorili osoby mladšie ako 25 rokov, predseda 
Európskeho fóra mládeže a 27 zástupcovVIII 
národných podujatí a/alebo národných 
panelových diskusií občanov. Zúčastnilo sa 
na ňom aj 18 zástupcov Výboru regiónov a 18 
zástupcov Hospodárskeho a sociálneho výboru, 
6 zvolených zástupcov z regionálnych orgánov, 
6 zvolených zástupcov z miestnych orgánov, 12 
zástupcov sociálnych partnerov a 8 zástupcov 
občianskej spoločnosti. V prípade, že sa 
diskusie týkali medzinárodnej úlohy EÚ, prizval 
sa tiež vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku. Pozvaní boli aj 
zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán, 
napríklad zástupcovia partnerov zo západného 
Balkánu, Ukrajiny, cirkví, náboženských 
združení alebo komunít, filozofických 
a nekonfesionálnych organizácií.

Plenárnym zasadnutiam konferencie spoločne 
predsedali spolupredsedovia konferencie. 
Plenárne zasadnutia konferencie sa konali 
v priestoroch Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu. Vzhľadom na platné zdravotné 
a bezpečnostné predpisy sa prvých päť 
plenárnych zasadnutí konferencie uskutočnilo 
v hybridnom formáte, zatiaľ čo posledné 
dve sa uskutočnili prezenčne. Plenárne 
zasadnutia konferencie sa vysielali naživo 
a všetky dokumenty zo stretnutí sa zverejňovali 
na mnohojazyčnej digitálnej platforme.
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(B) Pracovné skupiny

V súlade s rokovacím poriadkom konferencie spolupredsedovia na plenárnom zasadnutí 
konferencie navrhli, aby sa v súlade s témami mnohojazyčnej digitálnej platformy vytvorilo 
deväť tematických pracovných skupín s cieľom prispieť k príprave diskusií a návrhov plenárneho 
zasadnutia konferencie v rámci parametrov spoločného vyhlásenia. V októbri 2021 sa 
spolupredsedovia dohodli na mandáte, ktorý sa vzťahuje na pracovné skupiny. Pracovné skupiny 
sa zaoberali týmito témami: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; 
digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Pracovné skupiny predložili svoje príspevky na plenárnom zasadnutí konferencie diskusiou 
o odporúčaniach príslušných národných a európskych panelových diskusií občanov, ako aj 
o príspevkoch na mnohojazyčnej digitálnej platforme, ktoré sa týkali uvedených deviatich tém, 
zozbieraných v rámci konferencie. Členovia plenárneho zasadnutia konferencie boli rozdelení 
do 9 pracovných skupín takto: v každej pracovnej skupine bolo 12 členov za Európsky parlament 
a národné parlamenty, 6 za Radu, 3 za zástupcov národných panelových diskusií občanov alebo 
podujatí, 2 za Výbor regiónov a 2 za Hospodársky a sociálny výbor, 1 alebo 2 za sociálnych 
partnerov, 1 za občiansku spoločnosť a 1 za volených členov miestnych a regionálnych samospráv, 
ako aj zástupcovia európskych panelových diskusií občanov. Zástupcovia európskych panelových 
diskusií občanov sa zúčastnili na práci príslušnej pracovnej skupiny relevantnej pre ich panel. 
Okrem toho sa prijalo osobitné ustanovenie, ktoré umožňovalo členom kolégia komisárov 
zúčastňovať sa na pracovných skupinách podľa oblastí, za ktoré zodpovedajú.

Pracovné skupiny viedli živé diskusie a pracovali na návrhoch pripravených pod vedením predsedu 
a hovorcu vybraných spomedzi zástupcov európskych panelových diskusií občanov prítomných 
v danej pracovnej skupine, a to za pomoci spoločného sekretariátu. Pracovné skupiny museli 
pracovať na základe konsenzu vymedzeného v článku 17 rokovacieho poriadku konferencie. 
Predseda a hovorca potom vystúpili s prezentáciami výsledkov pracovnej skupiny na plenárnom 
zasadnutí. Predsedovi pracovnej skupiny pomáhal spoločný sekretariát. Spoločný sekretariát 
konferencie pripravil pod vedením predsedu pracovnej skupiny a po porade s jej členmi súhrnné 
záznamy z každého zasadnutia pracovnej skupiny.

Pracovné skupiny sa stretávali popri plenárnych zasadnutiach konferencie od októbra 2021 do 8. 
apríla 2022, ako aj online v decembri 2021. Niektoré pracovné skupiny mali aj ďalšie zasadnutia. 
Zasadnutia pracovných skupín sa od 20. januára 2022 vysielali naživo. Ich súhrnné záznamy boli 
riadne sprístupnené v časti pre plenárne zasadnutia na mnohojazyčnej digitálnej platforme.
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(C) Chronologický súhrn

IX  Dňa 17. júna 2021 sa v Lisabone uskutočnilo prvé podujatie európskych občanov v hybridnom formáte pred ustanovujúcim plenárnym 
zasadnutím 19. júna s cieľom začať účasť občanov na konferencii.

USTANOVUJÚCE PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 19. JÚNA 2021

Ustanovujúce plenárne zasadnutie konferencie 
sa konalo 19. júna 2021 v hybridnom 
formáteIX. Umožnilo členom pléna vypočuť si 
prezentáciu a viesť všeobecnú diskusiu o účele 
a očakávaniach konferencie. Spolupredsedovia 
zdôraznili bezprecedentný charakter tejto 
diskusie o demokracii na úrovni EÚ, ktorý 
posilňuje zastupiteľskú demokraciu tým, 
že stavia občanov do centra tvorby politík 
v Európskej únii. Spolupredsedovia tiež načrtli, 
ako budú fungovať tri piliere konferencie – 
mnohojazyčná digitálna platforma, európske 
a národné panelové diskusie občanov 
a plenárne zasadnutie.

Okrem toho boli členovia pléna informovaní 
o zámere zriadiť 9 tematických pracovných 
skupín a o harmonograme konferencie. V 
následnej diskusii, v ktorej vystúpilo viac ako 
150 účastníkov, sa riešilo široké spektrum tém. 
Keďže výber účastníkov európskych panelových 
diskusií občanov ešte nebol dokončený, ako 
súčasť zložky občanov sa na tomto plenárnom 
zasadnutí zúčastnil predseda Európskeho fóra 
mládeže a 27 zástupcov národných podujatí a/
alebo národných panelových diskusií občanov.

DRUHÉ PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 22. – 23. OKTÓBRA 2021

Druhé plenárne zasadnutie konferencie sa 
uskutočnilo 22. – 23. októbra 2021 v hybridnom 
formáte, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnili 
zástupcovia európskych panelových diskusií 
občanov. Členovia plenárneho zasadnutia 
si mohli vypočuť prezentáciu o súčasnom 
stave práce štyroch európskych panelových 
diskusií občanov a viesť diskusiu. Okrem toho 
zástupcovia národných podujatí a panelov 
mohli prezentovať podujatia, ktoré sa konali 
na vnútroštátnej úrovni. Na tomto plenárnom 
zasadnutí konferencie bola ďalej predstavená 
správa o Európskom podujatí pre mládež (EYE), 
ktorá poskytla členom prehľad 20 hmatateľných 

myšlienok, ktoré vybrali mladí občania, ktorí sa 
zúčastnili na podujatí EYE. V ďalšej diskusii sa 
zdôraznil inovatívny charakter mnohojazyčnej 
digitálnej platformy, ktorá dala občanom 
priestor na diskusiu vo všetkých úradných 
jazykoch EÚ. Táto diskusia vychádzala z druhej 
priebežnej správy o platforme. Partneri zo 
západného Balkánu boli pozvaní, aby sa 
zúčastnili na tomto plenárnom zasadnutí ako 
kľúčové zainteresované strany.

TRETIE PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 21. – 22. JANUÁRA 2022

Tretie plenárne zasadnutie konferencie, ktoré sa 
konalo 21. a 22. januára 2022, bolo prvým, ktoré 
bolo venované oficiálnej prezentácii odporúčaní 
vyplývajúcich z európskych panelových 
diskusií občanov, ako aj súvisiacich národných 
panelových diskusií občanov. Toto plenárne 
zasadnutie sa skutočne uskutočnilo ako prvé 
po tom, čo niektoré panely v rámci európskych 
panelových diskusií občanov sfinalizovali 
odporúčania, a to: panel 2 (Európska 
demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť) a panel 3 (Zmena klímy a životné 
prostredie/Zdravie). Plenárne zasadnutie sa 
konalo v hybridnom formáte, pričom viac ako 
400 jeho členov sa na ňom zúčastnilo buď 
na mieste, alebo na diaľku.

Toto plenárne zasadnutie bolo tiež 
poznamenané nedávnym úmrtím predsedu 
Európskeho parlamentu Davida Mariu 
Sassoliho. Spolupredsedovia si na otvorení 
plenárneho zasadnutia uctili jeho pamiatku.

Diskusie na tomto plenárnom zasadnutí sa 
organizovali podľa tém, a to podľa tém, ktorými 
sa zaoberali panel 2 a 3 európskych panelových 
diskusií občanov.

Diskusie sa uskutočnili v inovatívnom 
interaktívnom formáte vrátane času pre 
spätnú väzbu občanov a osobitného systému 
„modrých kariet“ na kladenie otázok, ktorý 
umožnil spontánnu a živú výmenu názorov 
o odporúčaniach občanov.
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ŠTVRTÉ PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 11. – 12. MARCA 2022

Aj štvrté plenárne zasadnutie konferencie bolo 
venované prezentácii odporúčaní vyplývajúcich 
z európskych panelových diskusií občanov, 
ako aj súvisiacich národných panelových 
diskusií občanov. Toto plenárne zasadnutie sa 
konalo po tom, ako zvyšné dva panely v rámci 
európskych panelových diskusií občanov 
dokončili svoje odporúčania, a to: panel 1 
(Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a pracovné miesta/Vzdelávanie, kultúra, mládež 
a šport/Digitálna transformácia) a panel 4 (EÚ 
vo svete/Migrácia).

Podobne ako na januárovom plenárnom 
zasadnutí aj na tomto plenárnom zasadnutí sa 
diskusie organizovali podľa tém. Tentoraz išlo 
o témy, ktorými sa zaoberali panel 1 a panel 4. 
Diskusie o odporúčaniach občanov opäť vyústili 
do živej, hĺbkovej výmeny, ktorú uľahčoval 
inovatívny interaktívny formát.

PIATE PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 25. – 26. MARCA

Na piatom plenárnom zasadnutí konferencia 
vstúpila do ďalších fáz, a síce sa začal 
proces formovania návrhov pléna na základe 
odporúčaní občanov. Členovia pléna preto 
po tom, ako sa v menšom tematickom 
prostredí pracovných skupín pripravili, 
prvýkrát diskutovali o všetkých deviatich 
témach konferencie: Silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna 
transformácia/Európska demokracia/Hodnoty 
a práva, právny štát, bezpečnosť/Zmena klímy 
a životné prostredie/Zdravie/EÚ vo svete/
Migrácia. Toto plenárne zasadnutie bolo tiež 
príležitosťou pre zástupcov národných podujatí 
organizovaných v 27 členských štátoch EÚ, aby 
predstavili výsledky svojich aktivít.

ŠIESTE PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 8. – 9. APRÍLA 2022

Na šiestom plenárnom zasadnutí konferencie 
sa dokončili predbežné návrhy pléna. 
Po posledných zasadnutiach tematických 
pracovných skupín, ktoré mali formu deviatich 
diskusií zameraných na podstatu, všetci 
členovia pléna vyjadrili svoje posledné názory 
a pripomienky k predbežným návrhom, ktoré 
formovali za posledné mesiace. Táto výmena 
im tiež poskytla príležitosť zamyslieť sa nad 
jedinečným procesom vypracúvania návrhov 
pléna na základe odporúčaní občanov a nad 
prácou, ktorá sa dosiahla od sformulovania 
týchto odporúčaní. Občania zdôraznili najmä 
jedinečné ľudské skúsenosti a pridanú hodnotu 
tohto procesu rokovaní, ktorý ich spájal okolo 
tohto spoločného projektu. Táto diskusia 
bola podkladom pre konečné predbežné 
návrhy, ktoré sa mali predložiť na poslednom 
plenárnom zasadnutí konferencie.

SIEDME PLENÁRNE ZASADNUTIE 
KONFERENCIE, 29. – 30. APRÍLA 2022

Siedme a posledné plenárne zasadnutie 
Konferencie o budúcnosti Európy bolo 
míľnikom, keďže sa na ňom sformulovalo 49 
návrhov, čím sa ukončil niekoľkomesačný 
proces intenzívnych rokovaní.

Plenárne zasadnutie konferencie na základe 
konsenzu sformulovalo a predložilo 49 návrhov 
výkonnej rade. Tento konsenzus sa dosiahol 
medzi zástupcami Európskeho parlamentu, 
Rady, Európskej komisie a národných 
parlamentov.

Zástupcovia Výboru regiónov a Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, volení 
zástupcovia na regionálnej a miestnej úrovni, ako 
aj zástupcovia sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti sa k tomuto procesu vyjadrili tiež 
priaznivo a podporili uvedené návrhy.

Zložka občanov predstavila svoje konečné 
stanovisko k návrhom (pozri kľúčové posolstvá 
nižšie).
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Počas záverečného plenárneho zasadnutia (29. – 30. apríla 2022) 108 občanov, ktorí boli členmi 
občianskej zložky, predstavilo svoju konečnú pozíciu k návrhom pléna. Ich prezentácia bola 
vypracovaná spoločne a počas záverečnej diskusie ju prezentovalo 17 z nich. Nižšie uvedený text je 
zhrnutím kľúčových posolstiev z ich príspevkov.

**

Začíname poďakovaním Európskemu parlamentu, Rade a Komisii za príležitosť prispieť 
k formovaniu budúcnosti Európy. Stretli sme sa s ďalšími Európanmi a Európankami z celej Únie, 
z rôznych panelov a podujatí, s politikmi a sociálnymi aktérmi a rozšírili sme si svoje horizonty. 
Rozvíjali sme svoju európsku stránku. Aby sa tak mohlo diať, všetci sme priniesli určité obete: 
na chvíľu sme sa vytrhli z každodenného života, čerpali sme dni voľna a strávili sme, pokiaľ ide 
o členov európskych panelových diskusií občanov, deväť víkendov mimo našich rodín. Získali sme 
však neuveriteľnú a jedinečnú skúsenosť. Pre nás to nebolo mrhanie časom.

Počas konania konferencie sme zažili tak radosti, ako aj strasti. Nie vždy sme na naše otázky 
dostali odpoveď. Vieme, že realizácia návrhov si vyžiada určitý čas. Sme však presvedčení, že 
urobíte všetko, čo je potrebné na to, aby sa tak stalo, a to z úcty k našej spoločnej práci. Ak 
sa nám, občanom, podarilo prekonať naše rozdiely, jazykové bariéry, spolupracovať a vyrásť 
na vašu úroveň, podarí sa to aj vám.

**

Všetci sme prešli dlhú cestu a teraz, keď sme prácu v pléne ukončili, môžeme byť na ňu hrdí. 
Vidíme 8 prierezových tém, ktoré sú jasným a silným mandátom pre budúcnosť Európy.

Po prvé, Európska únia založená na solidarite, sociálnej spravodlivosti a rovnosti. Občanom naozaj 
záleží na tom, aby našli rovnaké podmienky a práva v rôznych oblastiach: zdravotná starostlivosť, 
sociálne služby, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, rovnaké príležitosti pre obyvateľov 
vidieckych a mestských oblastí s cieľom zohľadniť demografické aspekty. V budúcnosti by 
Európania v žiadnom členskom štáte a regióne už nemali čeliť diskriminácii z dôvodu svojho 
veku, bydliska, štátnej príslušnosti, pohlavia, náboženstva alebo politických preferencií. Mali 
by sa im ponúknuť dôstojné životné podmienky, mzdy a pracovné podmienky. EÚ musí byť viac 
než len hospodárskou úniou. Členské štáty si musia preukazovať väčšiu solidaritu. Sme rodina 
a v krízových situáciách by sme sa takto mali aj správať.

Po druhé, EÚ musí byť odvážna a konať rýchlo, aby sa stala lídrom v oblasti životného prostredia 
a klímy, a to urýchlením prechodu na ekologickú energiu, zlepšením železničnej siete, podporou 
udržateľnej dopravy a skutočne obehového hospodárstva. Nesmieme strácať čas. EÚ musí stáť 
na čele zmien v mnohých oblastiach politiky: poľnohospodárstvo, biodiverzita, hospodárstvo, 
energetika, doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, digitálna transformácia a diplomacia v oblasti 
klímy. Máme na to výskumné kapacity, hospodársku silu a geopolitický vplyv. Ak si klímu určíme 
ako prioritu, môžeme sa tešiť na prosperitu v budúcnosti.

Po tretie, Európa potrebuje demokratickejšiu Úniu. Občania Európy majú EÚ veľmi radi, ale 
pozrime sa na to úprimne: nie je to vždy ľahké. Vyzvali ste nás, aby ste vám pomohli, a položili ste 
nám otázku: Ako by mala vyzerať európska demokracia v budúcnosti? A sme vám odpovedali: 
My, občania, chceme Európu, v ktorej sa rozhodnutia prijímajú transparentne a rýchlo, kde 
sa prehodnotí zásada jednomyseľnosti a do ktorej sme my, občania, pravidelne a so všetkou 
vážnosťou zapájaní.

Po štvrté, EÚ potrebuje v niektorých oblastiach väčšiu harmonizáciu a aby sme sa v rámci 
Únie viac zomkli. Na našom východnom prahu sa objavila vojna a to si vyžaduje, aby sme boli 
jednotnejší než kedykoľvek predtým a aby sme EÚ udelili väčšiu právomoc v oblasti zahraničných 
vecí. Táto konferencia môže byť základom pre vytvorenie jednotnejšej a politicky súdržnejšej 
Európy. To všetko sa dá zhrnúť jedným slovom: Únia. Nemôžeme sa takto charakterizovať, ak 
nedospejeme k spolupráci, ktorej príkladom je táto konferencia.
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Po piate, EÚ musí rásť v samostatnosti a zabezpečiť svoju globálnu konkurencieschopnosť. 
Počas celého procesu sme hovorili o dosiahnutí tohto cieľa v kľúčových strategických odvetviach: 
poľnohospodárstvo, energetika, priemysel, zdravotníctvo. Musíme sa vyhnúť závislosti od tretích 
krajín v prípade mnohých citlivých výrobkov. Musíme staviť na talent našej pracovnej sily, 
predchádzať úniku mozgov a občanom poskytovať odbornú prípravu, ktorá im vo všetkých 
fázach života ponúkne vhodné zručnosti bez ohľadu na to, kde bývajú v rámci EÚ. Nemôžeme 
mať obrovské rozdiely v rámci EÚ a mladých ľudí bez vyhliadok v jednej krajine, ktorí sú nútení 
presťahovať sa do inej.

Po šieste, budúcnosť EÚ je založená na jej hodnotách. Tie usmerňovali našu prácu. Keď sme 
začali, nikto si nevedel predstaviť, že na našom kontinente vypukne vojna. Vďaka tomuto boju 
za slobodu si uvedomujeme, aké máme šťastie, že žijeme v mierovom združení. Všetky naše 
návrhy sú vyjadrením týchto hodnôt: ľudské a dôstojné prijímanie migrantov, rovnaký prístup 
k zdravotníctvu, boj proti korupcii, výzva na ochranu prírody a biodiverzity a demokratickejšia Únia.

Po siedme, v budúcnosti by sa občania mali cítiť európskejšie a dozvedieť sa viac o EÚ. Toto 
bola prierezová otázka, ktorá bola základom práce všetkých panelov. Digitálna transformácia, 
vzdelávanie, mobilita a rôzne výmeny môžu dať obsah tejto európskej identite, ktorá dopĺňa naše 
národné identity bez toho, aby ich spochybňovala. Mnohí z nás sa pred touto konferenciou necítili 
Európanmi a Európankami: Európa sa tu objavovala pomaly, keď sme si navzájom vymieňali 
názory. Mali sme šťastie, že sa nám dostalo tejto príležitosti, avšak mnohí také šťastie nemajú. 
Preto sú informácie, komunikácia a zvyšovanie povedomia také dôležité.

Napokon ôsmou prierezovou témou, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, je vzdelávanie 
a celkové posilnenie postavenia občanov. Na túto konferenciu ste sa rozhodli pozvať občanov 
vo veku od 16 rokov. Oceňujeme to, pretože viac ako kedykoľvek predtým je potrebné posilniť 
postavenie mladých ľudí. Vysoká miera neúčasti mladých ľudí ukazuje, že prepojenie medzi 
mládežou a politikou je potrebné opätovne nadviazať. Mladých ľudí je potrebné posilniť aj 
z hospodárskeho a sociálneho hľadiska: stále je príliš ťažké dostať sa na trh práce a uplatniť 
si svoje sociálne práva. Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa cítili opustení a mnohí stále 
trpia dôsledkami, ktoré pandémia zanechala na ich duševnom zdraví. Je však potrebné posilniť 
postavenie všetkých Európanov a Európaniek, nielen mladých ľudí: prostredníctvom programov 
mobility a celoživotného vzdelávania musíme otvoriť obzory všetkých obyvateľov Európy. Musíme 
tiež vzdelávať občanov v oblasti demokracie, občianskej participácie a mediálnej gramotnosti. 
Potrebujeme skutočne holistický prístup.

**

Nikto nevedel, aký by bude výsledok. 27 krajín, 24 jazykov, rôzne vekové kategórie. Pri spoločnej 
práci sme však cítili spojenie: mozgov, myšlienok, skúseností. Nie sme odborníkmi na EÚ ani 
na žiadnu z tém konferencie, sme však odborníkmi v reálnom živote a máme svoje životné 
skúsenosti. Chodíme do práce, žijeme na vidieku a na predmestiach, pracujeme v nočných 
zmenách, študujeme, máme deti a využívame verejnú dopravu. Spoliehame sa na našu 
rozmanitosť. V súvislosti s návrhmi sa dosiahol konsenzus medzi štyrmi rôznymi zložkami 
a v rámci občianskej zložky. Súhlasíme so všetkými návrhmi, ktoré sú teraz vo vašich rukách, 
a podporujeme ich. Vyjadrujeme odlišný postoj k tretej zarážke opatrenia 38.4, keďže nepochádza 
z európskych ani národných panelov a nebola dostatočne prediskutovaná v pracovnej skupine 
plenárneho zasadnutia. Preto sa nevyjadrujeme k podstate ani relevantnosti tohto opatrenia. 
V tejto súvislosti Vás vyzývame, aby ste vnímali tieto návrhy ako celok, aby ste ich vykonávali, 
a nielen tie, ktoré vám najviac vyhovujú a ľahko sa uskutočňujú. Urobte to transparentne. Pracovali 
sme na nich s odhodlaním a vášňou, sme na svoju prácu pyšní: prosím, zohľadnite to.

Konferencia o budúcnosti Európy prešla pandémiou a bola svedkom vojny v Európe, ktorá 
preukázala plnú solidaritu s ukrajinským ľudom. Bol to turbulentný rok pre účastníkov a bol to 
turbulentný rok pre všetkých Európanov. Konferencia však napriek všetkému pokračovala vo svojej 
práci. V mene občanov konferencie nám teraz na záver dovoľte osloviť vás s jednoduchým 
posolstvom: cítime sa Európanmi a Európankami, cítime sa byť zaangažovaní a vypočutí v procese 
demokratizácie, veríme v EÚ a chceme v ňu veriť i naďalej. Takže si zo srdca želáme, aby ste si 
návrhy v záujme budúcnosti Európy dobre naštudovali a vykonali ich.
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Zástupcovia zložky Rady, ktorá je súčasťou 
plenárneho zasadnutia konferencie, sa 
nevyjadrili k podstate návrhov, ale namiesto 
toho podporovali a povzbudzovali činnosť 
občanov a vzali na vedomie ich odporúčania. 
Rada po 9. máji 2022 rozhodne o tom, ako 
nadviazať na výsledky konferencie v rámci 
svojich právomocí a v súlade so zmluvami.

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti 
Európy berie na vedomie návrhy predložené 
na plenárnom zasadnutí konferencie 
a predkladá ich ako konečný výsledok 
konferencie. Tieto návrhy, ktoré sú usmernením 
pre budúcnosť Európy, sa vypracovali po takmer 
roku diskusií v súlade so spoločným vyhlásením 
a rokovacím poriadkom konferencie.
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IV . 
Návrhy 
plenárneho 
zasadnutia
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Zmena klímy a životné prostredie

1. Návrh: poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita 
a ekosystémy, znečistenie

Cieľ: Bezpečná, udržateľná, spravodlivá, klimaticky zodpovedná a cenovo dostupná výroba 
potravín, ktorá dodržiava zásady udržateľnosti, životného prostredia, ochraňuje biodiverzitu 
a ekosystémy a zároveň zabezpečuje potravinovú bezpečnosť:

Opatrenia:

1 . Postaviť do popredia koncepciu zelenej 
a modrej ekonomiky podporou účinného 
poľnohospodárstva a rybolovu šetrných 
k životnému prostrediu a klíme v EÚ a 
na celom svete vrátane ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj iných 
foriem inovatívneho a udržateľného 
poľnohospodárstva, ako je vertikálne 
poľnohospodárstvo, ktoré umožňuje 
vyrábať viac potravín z menej zdrojov 
a zároveň znižuje emisie a vplyv na životné 
prostredie, ale stále zaručuje vysokú 
produktivitu a potravinovú bezpečnosť 
(panel 3 – odporúčanie 1, 2 a 10; panel 2 – 
odporúčanie 4)

2. Presmerovať dotácie a posilniť 
stimuly na ekologické a udržateľné 
poľnohospodárstvo, ktoré spĺňa jasné 
environmentálne normy a pomáha 
dosahovať globálne ciele v oblasti klímy 
(panel 3 – odporúčania 1, 12)

3 . Uplatňovať zásady obehového 
hospodárstva v poľnohospodárstve 
a presadzovať opatrenia proti plytvaniu 
potravinami (diskusia v pracovnej skupine, 
mnohojazyčná digitálna platforma)

4 . Výrazne znížiť používanie chemických 
pesticídov a hnojív v súlade s existujúcimi 
cieľmi a zároveň naďalej zabezpečovať 
potravinovú bezpečnosť a podporovať 
výskum zameraný na vývoj udržateľnejších 
a prírodných alternatív (panel 3 – 
odporúčanie 10, diskusia v pracovnej 
skupine)

5 . Zaviesť certifikáciu odstraňovania uhlíka 
na základe spoľahlivého, dôveryhodného 
a transparentného započítavania uhlíka 
(rozprava v pléne)

6. Uskutočňovať viac výskumu a inovácií, 
a to aj v oblasti technologických riešení 
pre udržateľnú výrobu, odolnosť rastlín 
a presné poľnohospodárstvo, ako aj viac 
komunikačných a poradenských systémov 
a odbornej prípravy pre poľnohospodárov 
(panel 3 – odporúčanie 10, diskusia 
v pracovnej skupine, rozprava v pléne)

7 . Odstrániť sociálny damping a posilniť 
spravodlivú a ekologickú transformáciu 
na lepšie pracovné miesta s vysokou 
kvalitou bezpečnosti, zdravia a pracovných 
podmienok v odvetví poľnohospodárstva 
(diskusia v pracovnej skupine)

8. Riešenie aspektov ako používanie 
plastov v poľnohospodárskych fóliách 
a spôsoby zníženia spotreby vody 
v poľnohospodárstve (MDP)

9. Presadzovať rozumné šľachtenie 
a produkciu mäsa so zameraním na dobré 
životné podmienky zvierat a udržateľnosť 
s použitím opatrení, ako sú jasné 
označovanie, vysoké štandardy a spoločné 
normy pre chov a prepravu zvierat 
a posilnenie prepojenia medzi chovom 
a kŕmením (P3 – 16, P3 – 30)
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2. Návrh: poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita 
a ekosystémy, znečistenie

Cieľ: Ochrana a obnova biodiverzity a krajiny a odstránenie znečistenia:

Opatrenia:

1 . Vytvárať, obnovovať, lepšie spravovať 
a rozširovať chránené oblasti – 
na zachovanie biodiverzity (odporúčanie 
FR, panel 3 – odporúčanie 11)

2. Zaviesť systém nátlaku a odmeňovania 
na riešenie znečistenia, ktorý uplatňuje 
zásadu znečisťovateľ platí, ktorý by mal byť 
začlenený aj do daňových opatrení spolu 
so zvyšovaním informovanosti a stimulmi 
(panel 3 – odporúčanie 32, odporúčanie 
FR, rozprava v pléne)

3 . Posilniť úlohu samospráv pri mestskom 
plánovaní a výstavbe nových budov 
podporujúcich modro-zelenú infraštruktúru, 
zabrániť ďalšej strate priepustnosti pôdy 
a zastaviť ju a zaviesť povinné zelené 
plochy pre nové budovy s cieľom podporiť 
biodiverzitu a mestské lesy (panel 3 – 
odporúčanie 5, panel 1 – odporúčanie 18, 
odporúčanie FR)

4 . Chrániť hmyz, najmä pôvodný a opeľujúci 
hmyz, a to aj prostredníctvom ochrany 
pred inváznymi druhmi a lepšieho 
presadzovania existujúcich predpisov 
(panel 1 – odporúčanie 18)

5 . Podporovať obnovu lesov, zalesňovanie 
vrátane lesov zničených požiarmi, 
presadzovanie zodpovedného 
obhospodarovania lesov a podporovať 
lepšie využívanie dreva nahrádzajúceho 
iné materiály. Stanoviť záväzné národné 
ciele v rámci členských štátov EÚ v oblasti 
obnovy lesov pôvodnými stromami 
a miestnou flórou s prihliadnutím na rôzne 
vnútroštátne situácie a špecifiká (panel 3 – 
odporúčanie 14, panel 1 – odporúčanie 18)

6. Presadzovanie a rozšírenie zákazu 
jednorazových plastov (MDP)

7 . Chrániť vodné zdroje a bojovať proti 
znečisteniu riek a oceánov, a to aj 
prostredníctvom výskumu a boja proti 
znečisteniu mikroplastmi a podporou 
ekologickej lodnej dopravy využívaním 
najlepších dostupných technológií 
a zavedením výskumu a financovania 
alternatívnych námorných palív 
a technológií v EÚ (mnohojazyčná digitálna 
platforma, diskusia v pracovnej skupine)

8. Obmedziť svetelné znečistenie (diskusia 
v pracovnej skupine)
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3. Návrh: zmena klímy, energetika, doprava

Cieľ: Zvýšenie európskej energetickej bezpečnosti a dosiahnutie energetickej nezávislosti EÚ, 
pričom sa zabezpečí spravodlivá transformáciu a Európanom sa poskytne dostatočná, cenovo 
dostupná a udržateľná energia. Boj proti zmene klímy, pričom EÚ zohráva úlohu globálneho lídra 
v oblasti udržateľnej energetickej politiky, ako aj dodržiavanie globálnych cieľov v oblasti klímy:

Opatrenia:

1 . Dosiahnuť a vždy, keď je to možné, 
urýchliť zelenú transformáciu, najmä 
prostredníctvom väčších investícií 
do energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom 
znížiť vonkajšiu energetickú závislosť, 
pričom sa uznáva aj úloha miestnych 
a regionálnych samospráv pri zelenej 
transformácii (diskusia v pracovnej skupine)

2. Zvážiť v rámci energetických politík 
geopolitické a bezpečnostné dôsledky 
všetkých dodávateľov energie z tretích krajín 
vrátane ľudských práv, ekologického aspektu 
a dobrej správy vecí verejných a právneho 
štátu (diskusia v pracovnej skupine)

3 . Znížiť závislosť od dovozu ropy a plynu 
prostredníctvom projektov energetickej 
efektívnosti, podporiť cenovo dostupnú 
verejnú dopravu, vysokorýchlostné 
železničné a nákladné siete, rozšíriť 
dodávky čistej a obnoviteľnej energie 
(panel 4 – odporúčanie 2, panel 1 – 
odporúčanie 10, FR, DE odporúčania)

4 . Zlepšiť kvalitu a prepojenosť, zabezpečiť 
údržbu a transformovať elektrickú 
infraštruktúru a elektrické siete s cieľom 
zvýšiť bezpečnosť a umožniť prechod 
na obnoviteľné zdroje energie (panel 1 – 
odporúčanie 10, diskusia v pracovnej skupine)

5 . Investovať do technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, ako je efektívna 
výroba a využívanie zeleného vodíka, najmä 
v odvetviach, ktoré sa ťažko elektrifikujú 
(panel 3 – odporúčanie 31, diskusia 
v pracovnej skupine)

6. Investovať do skúmania nových zdrojov 
energie šetrných k životnému prostrediu 
a spôsobov ich uskladňovania a ďalej 
investovať do existujúcich optimálnych 
riešení výroby a uskladňovania energie, 
pokým sa nenájdu konkrétne riešenia 
(panel 3 – odporúčania 9 a 31)

7 . Zaviesť povinné filtre CO2 pre elektrárne 
na fosílne palivá a poskytnúť finančnú 
pomoc členským štátom, ktoré nemajú 
finančné zdroje na zavedenie filtrov CO2 . 
(panel 3 – odporúčanie 29)

8. Zabezpečiť spravodlivú transformáciu 
a chrániť pracovníkov a pracovné miesta 
prostredníctvom primeraného financovania 
prechodu a ďalšieho výskumu, reformou 
daňového systému so spravodlivejším 
zdaňovaním a opatreniami na boj proti 
daňovým podvodom a zabezpečením 
inkluzívneho prístupu riadenia pri tvorbe 
politík na všetkých úrovniach (napr. 
ambiciózne opatrenia na rekvalifikáciu/
zvyšovanie zručností, silná sociálna 
ochrana, ponechanie verejných služieb 
vo verejných rukách, zabezpečenie pravidiel 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci) 
(rozprava v pléne, diskusia v pracovnej 
skupine, mnohojazyčná digitálna platforma)

9. Zaviesť investičný balík pre technológie 
a inovácie šetrné ku klíme, ktorý by sa mal 
financovať prostredníctvom dovozných 
ciel súvisiacich s klímou a poplatkov 
za kompenzáciu uhlíka súvisiacich 
s klímou (odporúčanie DE)

10. Po prechodnom období by sa fosílne 
palivá už nemali dotovať a na tradičnú 
plynárenskú infraštruktúru by sa nemali 
poskytovať žiadne finančné prostriedky 
(diskusia v pracovnej skupine)

11 . Posilniť vedúce postavenie EÚ a prevziať 
silnejšiu úlohu a zodpovednosť 
za presadzovanie ambicióznych 
opatrení v oblasti klímy, spravodlivej 
transformácie a podpory pri riešení strát 
a škôd v medzinárodnom rámci, ktorého 
stredobodom je Organizácia Spojených 
národov (odporúčanie NL, diskusia 
v pracovnej skupine).
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4. Návrh: zmena klímy, energetika, doprava

Cieľ: Poskytovanie vysokokvalitnej, modernej, zelenej a bezpečnej infraštruktúry, zabezpečenie 
prepojenosti, a to aj vo vidieckych a ostrovných regiónoch, najmä prostredníctvom cenovo 
dostupnej verejnej dopravy:

Opatrenia:

1 . Podporovať verejnú dopravu a rozvíjať 
európsku sieť verejnej dopravy, najmä 
vo vidieckych a ostrovných regiónoch, 
aby bola efektívna, spoľahlivá a cenovo 
dostupná, s dodatočnými stimulmi 
na využívanie verejnej dopravy (panel 3 – 
odporúčanie 36, panel 4 – odporúčanie 2)

2. Investovať do vysokorýchlostných 
a nočných vlakov a stanoviť jednotný 
štandard železničných ekologických 
technológií v Európe s cieľom poskytnúť 
dôveryhodnú alternatívu a uľahčiť možnosť 
nahradiť lety na krátke vzdialenosti 
a odrádzať od nich (diskusia v pracovnej 
skupine, mnohojazyčná digitálna platforma)

3 . Podporovať nákup elektrických vozidiel, 
pričom sa zohľadní cenová dostupnosť 
pre domácnosti, podpora (zdieľaného) 
používania elektrických vozidiel, 
ktoré spĺňajú dobré normy životnosti 
batérie, ako aj investície do potrebnej 
nabíjacej infraštruktúry a do vývoja iných 
neznečisťujúcich technológií pre tie 
vozidlá, ktorých elektrifikácia sa dosahuje 
ťažko (panel 3 – odporúčanie 38)

4 . Rozvíjať vysokorýchlostný internet 
a konektivitu mobilných sietí vo vidieckych 
a ostrovných regiónoch (panel 3 – 
odporúčanie 36)

5 . Zlepšiť existujúcu dopravnú infraštruktúru 
z ekologického hľadiska (panel 3 – 
odporúčanie 37)

6. Požadovať ekologickejšie programy 
rozvoja miest s nižšími emisiami a so 
špecializovanými zónami bez áut 
v mestách bez poškodenia komerčných 
oblastí (panel 3 – odporúčanie 6)

7 . Zlepšiť infraštruktúru pre cyklistov 
a rozšíriť ďalšie práva a posilniť právnu 
ochranu cyklistom a chodcom, a to aj 
v prípade nehôd s motorovými vozidlami, 
zaručiť bezpečnosť na cestách a poskytnúť 
školenia o pravidlách cestnej premávky 
(panel 3 – odporúčanie 4)

8. Regulácia ťažby kryptomien, ktoré 
využívajú obrovské množstvo elektrickej 
energie (MDP)
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5. Návrh: udržateľnosť spotreby, obalov a výroby

Cieľ: Lepšie využívanie materiálov a nakladanie s nimi v rámci EÚ, aby sme sa stali obehovejšími, 
autonómnejšími a menej závislými. Budovanie obehového hospodárstva podporou udržateľných 
výrobkov a výroby v EÚ. Zabezpečenie, aby všetky výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali spoločné 
environmentálne normy EÚ:

Opatrenia:

1 . Zaviesť prísnejšie a harmonizované 
výrobné normy v rámci EÚ a transparentný 
systém označovania všetkých výrobkov 
predávaných na trhu EÚ, pokiaľ ide o ich 
udržateľnosť/environmentálnu stopu, 
ako aj dlhovekosť, použitím QR kódu 
a ekologického skóre alebo digitálneho 
pasu výrobku (panel 3 – odporúčania 8, 13, 
20, 21, panel 1 – odporúčanie 16, panel 4 – 
odporúčanie 13)

2. Preskúmanie globálnych dodávateľských 
reťazcov aj v poľnohospodárskej výrobe 
s cieľom znížiť závislosť EÚ a skrátiť 
reťazce (MDP)

3 . Ďalej predchádzať vzniku odpadu 
stanovením cieľov v oblasti predchádzania 
vzniku odpadu a jeho opätovného použitia 
a stanovením noriem kvality pre systémy 
triedenia odpadu (diskusia v pracovnej 
skupine, FR)

4 . Postupne ukončovať používanie 
neudržateľných foriem obalov, regulovať 
environmentálne bezpečné obaly 
a zamedziť plytvaniu materiálom v obaloch 
prostredníctvom finančných stimulov 
a pokút a investovaním do výskumu 
alternatív (panel 3 – odporúčania 15, 
25, panel 1 – odporúčanie 12, panel 4 – 
odporúčanie 16)

5 . Zaviesť celoeurópsky systém zálohovania 
obalov a prísnejšie normy pre kontajnery 
(panel 3 – odporúčania 22, 23, 
mnohojazyčná digitálna platforma)

6. Uviesť do používania vedomostnú 
platformu EÚ o tom, ako zabezpečiť 
dlhodobé a udržateľné používanie a ako 
„opravovať“ výrobky vrátane dostupných 
informácií od spotrebiteľských združení 
(panel 3 – odporúčanie 20)

7 . Zaviesť opatrenia na riešenie skorého 
alebo predčasného (vrátane plánovaného) 
zastarávania, zabezpečiť dlhšie záruky, 
podporiť právo na opravu a zabezpečiť 
dostupnosť kompatibilných náhradných 
dielov (panel 3 – odporúčanie 20, 
odporúčania FR a DE, panel 1 – 
odporúčanie 14)

8. Vytvoriť trh s druhotnými surovinami, a to 
aj zvážením požiadaviek na percentuálny 
podiel recyklovaného obsahu a podporou 
menšieho využívania primárnych 
materiálov (diskusia v pracovnej skupine)

9. Urýchlene vykonávať stratégiu EÚ pre 
udržateľný textil a vytvoriť mechanizmus 
na zabezpečenie informovanosti 
spotrebiteľov o tom, či výrobok spĺňa kritériá 
udržateľnosti (panel 3 – odporúčanie 28, 
diskusia v pracovnej skupine)

10. Prijať opatrenia EÚ, ktoré umožnia 
spotrebiteľom používať výrobky 
dlhodobejšie a budú ich na takéto 
používanie motivovať (panel 3 – 
odporúčanie 20)

11 . Zvýšiť environmentálne normy 
a presadzovanie dodržiavania predpisov 
v súvislosti s vývozom odpadu v rámci 
EÚ, ako aj do tretích krajín (panel 4 – 
odporúčanie 15, mnohojazyčná digitálna 
platforma)

12. Zaviesť opatrenia na obmedzenie 
reklamy výrobkov, ktoré poškodzujú 
životné prostredie, a povinné vyhlásenia 
o odmietnutí zodpovednosti pre výrobky, 
ktoré sú obzvlášť škodlivé pre životné 
prostredie (panel 3 – odporúčanie 22)

13 . Zaviesť prísnejšie výrobné normy 
a spravodlivé pracovné podmienky v celom 
výrobnom reťazci (panel 3 – odporúčanie 21)
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6. Návrh: informácie, povedomie, dialóg a životný štýl

Cieľ: Podpora vedomostí, povedomia, vzdelávania a dialógov o životnom prostredí, zmene klímy, 
využívaní energie a udržateľnosti:

Opatrenia:

1 . Vytvoriť interaktívnu informačnú platformu 
s overenými faktami a pravidelne 
aktualizovanými a rôznorodými vedeckými 
informáciami o životnom prostredí (panel 
3 – odporúčanie 33)

2. Podporovať informačné kampane 
o ekologickom povedomí vrátane 
dlhodobej kampane EÚ za udržateľnú 
spotrebu a životný štýl. (odporúčania DE, 
NL a FR, panel 3 – odporúčanie 7)

3 . Podporovať a uľahčovať dialóg 
a konzultácie medzi všetkými úrovňami 
rozhodovania, najmä s mládežou a 
na miestnej úrovni (odporúčania DE, 
NL a FR, panel 3 – odporúčania 27, 35, 
rozprava v pléne)

4 . EÚ by mala v spolupráci členských štátov 
vypracovať spoločnú európsku chartu 
zameranú na environmentálne otázky 
a podporu informovanosti všetkých 
občanov o životnom prostredí (panel 3 – 
odporúčanie 7)

5 . Zabezpečiť vzdelávacie kurzy a učebné 
materiály pre všetkých s cieľom zvýšiť 
gramotnosť v oblasti klímy a udržateľnosti 
a umožniť celoživotné vzdelávanie 
o environmentálnych témach (panel 1 – 

odporúčania 15, 35, panel 3 – odporúčanie 
24, diskusia v pracovnej skupine)

6. Zahrnúť produkciu potravín a ochranu 
biodiverzity do vzdelávania vrátane 
zvýhodnenia nespracovaných potravín 
pred spracovanými a propagáciu 
školských záhrad, dotovanie projektov 
mestského záhradníctva a vertikálneho 
poľnohospodárstva. Zvážiť zaradenie 
biodiverzity medzi povinné predmety 
v školách a zvýšiť povedomie o biodiverzite 
prostredníctvom mediálnych kampaní 
a stimulovaním súťaží v celej EÚ (súťaže 
na miestnej úrovni) (panel 3 – odporúčanie 
5, panel 1 – odporúčanie 18)

7 . Posilniť úlohu a činnosť EÚ v oblasti 
životného prostredia a vzdelávania 
rozšírením právomoci EÚ v oblasti 
vzdelávania o klimatickej zmene 
a životnom prostredí a rozšírením 
využívania rozhodovania kvalifikovanou 
väčšinou v oblastiach označených za témy 
európskeho záujmu, ako je životné 
prostredie. (odporúčania NL, FR)

8. Podporovať rastlinnú stravu z dôvodu 
ochrany klímy a zachovania životného 
prostredia (MDP)
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Zdravie

7. Návrh – Zdravé potraviny a zdravý životný štýl1

Cieľ: Zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k vzdelávaniu o zdravých a cenovo 
dostupných potravinách ako základnému kameňu zdravého životného štýlu, najmä 
prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . Stanovenia minimálnych noriem kvality 
potravín, ako aj vysledovateľnosti potravín, 
a to aj obmedzením používania antibiotík 
a iných živočíšnych liekov na absolútne 
nevyhnutné prípady ochrany zdravia 
a dobrých životných podmienok zvierat 
namiesto ich používania preventívnym 
spôsobom, a zabezpečením sprísnenia 
kontrol v tejto súvislosti. [#23, #17]

2. Vzdelávania ľudí o zdravých návykoch 
od útleho veku a ich povzbudzovania 
k bezpečným a zdravým rozhodnutiam, 
a to zdaňovaním nezdravých spracovaných 
potravín a jednoduchým sprístupnením 
informácií o zdravotných vplyvoch potravín; 
zavedením celoeurópskeho systému 
hodnotenia spracovaných potravín na tento 
účel, ktorý je založený na nezávislej 
vedeckej odbornosti, a etiketu, ktorá by sa 
vzťahovala na používanie hormonálnych 
látok a endokrinných disruptorov. V 
tejto súvislosti posilniť sledovanie 

a presadzovanie platných pravidiel a zvážiť 
ich posilnenie. [#18, #19, PS]

3 . Podporovaním dialógu s aktérmi 
potravinového reťazca od výroby až po 
predaj v záujme sociálnej zodpovednosti 
podnikov, pokiaľ ide o zdravé potraviny. 
[#19, PS]

4 . Na úrovni EÚ podporou poskytovania 
zdravých, rozmanitých a cenovo 
dostupných potravín v zariadeniach 
slúžiacich verejnosti, ako sú školské 
jedálne, nemocnice alebo opatrovateľské 
zariadenia, a to aj cieleným financovaním. 
[#3, plénum, PS]

5 . Investovania do výskumu vplyvu používania 
antibiotík a účinkov hormonálnych látok 
a endokrinných disruptorov na ľudské 
zdravie [#17, #18]
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8. Návrh – Posilnenie systému zdravotnej starostlivosti3

Cieľ: Posilniť odolnosť a kvalitu našich systémov zdravotnej starostlivosti, najmä 
prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . Vytvorenia európskeho priestoru 
pre údaje týkajúce sa zdravia, ktorý 
by uľahčil výmenu údajov o zdraví; 
Na dobrovoľnom základe by sa mohli 
sprístupniť individuálne zdravotné 
záznamy prostredníctvom elektronického 
zdravotného pasu EÚ, v súlade s pravidlami 
ochrany údajov. [#41, PS]

2. Primeraných pracovných podmienok, 
najmä silnejším kolektívnym vyjednávaním, 
a to aj pokiaľ ide o mzdy a pracovné 
podmienky, a harmonizáciu noriem 
odbornej prípravy a osvedčovania 
zdravotníckych pracovníkov; mali by sa 
rozvíjať programy vytvárania sietí a výmen, 
ako je Erasmus pre zdravotnícke školy, 
ktoré prispievajú najmä k rozvoju zručností. 
S cieľom zabezpečiť udržanie talentov, 
vedomostí a pracovných skúseností 
mladých odborníkov je potrebné vytvoriť 
výmenné programy EÚ a motivovať naše 
najlepšie mozgy v oblasti vied o živej 
prírode, aby ich tretie krajiny neodčerpávali.
[#39, PS]

3 . Zabezpečenia strategickej autonómie 
a zabránenia závislosti od tretích krajín 
[NL2]4, pokiaľ ide o lieky (najmä účinné 
látky) a zdravotnícke pomôcky (vrátane 
surovín) na úrovni EÚ; predovšetkým 
by sa mal na úrovni EÚ vytvoriť zoznam 
základných a prioritných, ale aj 
inovačných liekov a liečebných postupov 
(ako sú biotechnologické riešenia), 
pričom by sa mal opierať o existujúce 
európske agentúry a úrad HERA, aby sa 
zaručila ich dostupnosť pre občanov. 
Zvážiť organizovanie koordinovaného 

strategického vytvárania zásob v celej EÚ. 
S cieľom dosiahnuť potrebné koordinované 
a dlhodobé opatrenia na úrovni Únie 
začleniť zdravie a zdravotnú starostlivosť 
medzi zdieľané právomoci medzi EÚ 
a členskými štátmi EÚ zmenou článku 4 
ZFEÚ. [#40, #49, plenárne zasadnutie, PS]

4 . Ďalší rozvoj, koordinácia a financovanie 
existujúcich programov výskumu a inovácií 
v oblasti zdravia bez toho, aby sa narušili 
iné programy týkajúce sa zdravia, a to 
aj pre európske referenčné siete, keďže 
predstavujú základ pre rozvoj sietí lekárskej 
starostlivosti pre vysokošpecializovanú 
a komplexnú liečbu. [#42, #43, PS]

5 . Investovania do systémov zdravotnej 
starostlivosti, najmä verejných 
a neziskových, infraštruktúry a digitálneho 
zdravotníctva a zabezpečenia toho, aby 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
dodržiavali zásady úplnej prístupnosti, 
cenovej dostupnosti a kvality služieb, čím 
sa zabezpečí, aby zdroje neodčerpávali 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
zameraní na zisk, ktorí neberú do úvahy 
všeobecný záujem. [#51, PS]

6. Vydávania dôrazných odporúčaní členským 
štátom, aby investovali do účinných, 
prístupných, cenovo dostupných, 
vysokokvalitných a odolných systémov 
zdravotnej starostlivosti, najmä v kontexte 
európskeho semestra. Vplyv vojny 
na Ukrajine na verejné zdravie poukazuje 
na potrebu ďalšieho rozvoja odolných 
zdravotníckych systémov a mechanizmov 
solidarity. [#51, WG]
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9. Návrh – Širšie chápanie zdravia5

Cieľ: Prijať celostný prístup k zdraviu, riešiť okrem chorôb a liečebných postupov zdravotnú 
gramotnosť a prevenciu a podporovať spoločné chápanie problémov, ktorým čelia chorí alebo 
zdravotne postihnutí ľudia, v súlade s prístupom „jedno zdravie“, ktorý by sa mal zdôrazniť ako 
horizontálna a základná zásada zahŕňajúca všetky politiky EÚ.

Opatrenia:

1 . Zlepšiť chápanie problémov duševného 
zdravia a spôsobov ich riešenia, a to aj 
od raného detstva a včasnej diagnostiky, 
a to na základe osvedčených postupov 
vyvinutých v celej EÚ, ktoré by mali byť 
ľahko dostupné prostredníctvom portálu 
najlepších postupov v oblasti verejného 
zdravia. S cieľom zvýšiť informovanosť by 
inštitúcie EÚ a príslušné zainteresované 
strany mali organizovať podujatia 
na výmenu najlepších postupov a pomáhať 
svojim členom šíriť ich vo svojich vlastných 
volebných obvodoch. Mal by sa vypracovať 
akčný plán EÚ v oblasti duševného zdravia, 
ktorý by poskytol dlhodobú stratégiu 
v oblasti duševného zdravia, a to aj 
v oblasti výskumu, a zaoberal by sa aj 
otázkou dostupnosti odborníkov, a to aj pre 
maloleté osoby, a vytvorením osobitného 
Európskeho roka duševného zdravia 
v blízkej budúcnosti. [#44, #47, PS]

2. Vypracovať na úrovni EÚ štandardný 
vzdelávací program o zdravom životnom 
štýle, ktorý by zahŕňal aj sexuálnu výchovu. 
Mal by zahŕňať aj opatrenia zamerané 
na zdravý životný štýl aj ochranu životného 
prostredia a na to, ako môžu pomôcť 
predchádzať mnohým chorobám, ako je 
napríklad cyklistika ako zdravý prostriedok 
každodennej mobility. Členské štáty a školy 

by ho mohli podľa potreby bezplatne 
používať vo svojich učebných osnovách. 
Takýto program by riešil stereotypy 
týkajúce sa chorých osôb alebo osôb so 
zdravotným postihnutím. [#46, PS]

3 . Vypracovať kurzy prvej pomoci vrátane 
praktickej zložky, ktoré by boli bezplatne 
k dispozícii všetkým občanom, a zvážiť 
pravidelné kurzy ako štandard pre 
študentov a na pracoviskách. Vo všetkých 
členských štátoch by mal byť na verejných 
miestach dostupný minimálny počet 
defibrilátorov. [#50]

4 . Rozšíriť iniciatívu týkajúcu sa týždňa 
zdravia, ktorá by sa uskutočnila v celej EÚ 
v tom istom týždni, pričom by sa mali riešiť 
všetky zdravotné problémy a malo by sa 
o nich diskutovať. Zvážiť tiež iniciatívy „roka 
zdravia“ a začať rokom mentálneho zdravia. 
[#44, PS]

5 . Uznať za pravidelnú lekársku starostlivosť 
z hľadiska zdaňovania hormonálnu 
antikoncepciu, ktorá sa používa zo 
zdravotných dôvodov, napríklad v prípade 
fibromyalgie a endometriózy, ako aj 
hygienické výrobky pre ženy. Zabezpečiť 
prístup k reprodukčnej liečbe pre všetky 
osoby trpiace problémami s plodnosťou. 
[#45, PS]



52

10. Návrh – Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre 
všetkých6

Cieľ: Vytvoriť „právo na zdravie“ tým, že sa všetkým Európanom zaručí rovný a všeobecný prístup 
k cenovo dostupnej, preventívnej, liečebnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Opatrenia:

1 . Stanoviť spoločné minimálne zdravotné 
normy na úrovni EÚ, ktoré by sa vzťahovali 
aj na prevenciu a dostupnosť, ako aj 
blízkosť starostlivosti, a poskytnúť podporu 
na dosiahnutie týchto noriem. [#39, PS]

2. Uznávajúc, že je potrebné v plnej miere 
zohľadniť zásadu subsidiarity a kľúčovú 
úlohu miestnych, regionálnych a národných 
aktérov v oblasti zdravia [NL3], zabezpečiť 
schopnosť konať na úrovni EÚ, keď 
sa v tejto oblasti najlepšie rieši právo 
na zdravie. Umožniť rýchlejšie a lepšie 
rozhodovanie o kľúčových témach 
a zlepšiť účinnosť európskeho riadenia 
smerom k rozvoju európskej zdravotnej 
únie (napríklad v prípade pandémie alebo 
zriedkavých ochorení). [#49, FRzámer11, 
Digitálna platforma]

3 . Posilniť Európsku úniu zdravia s využitím 
plného potenciálu súčasného rámca 
a začleniť zdravie a zdravotnú starostlivosť 
medzi zdieľané právomoci medzi EÚ 
a členskými štátmi EÚ zmenou článku 
4 ZFEÚ. [#49, FRzámer11, Digitálna 
platforma, PS]7

4 . Zabezpečiť, aby každý mal prístup 
k existujúcim liečebným postupom 
bez ohľadu na to, kde v EÚ sú prvýkrát 
dostupné; na tento účel uľahčiť 
cezhraničnú spoluprácu najmä 
v oblasti zriedkavých chorôb, rakoviny, 

kardiovaskulárnych chorôb a vysoko 
špecializovanej liečby, ako je transplantácia 
orgánov a liečba rozsiahlych popálenín. V 
prospech všetkých európskych pacientov, 
ktorí potrebujú transplantáciu, by sa mala 
zriadiť európska sieť pre transplantácie 
a darcovstvo orgánov. [Plenárna 
a pracovná skupina]

5 . Zabezpečiť cenovú dostupnosť 
starostlivosti prostredníctvom väčších 
investícií do zdravotnej starostlivosti, 
najmä do zubnej starostlivosti vrátane 
profylaxie, a zabezpečiť dostupnosť 
cenovo dostupnej zubnej starostlivosti pre 
všetkých do 15 až 20 rokov. [#48, PS]

6. Zabezpečiť, aby liečba a lieky v celej EÚ 
mali rovnakú kvalitu a primerané miestne 
náklady, a to aj prostredníctvom riešenia 
existujúcej fragmentácie vnútorného trhu. 
[#40, NL3, PS, plénum]

7 . Bojovať proti chudobe v oblasti zdravia 
podporou poskytovania bezplatnej zubnej 
starostlivosti deťom, skupinám s nízkymi 
príjmami a iným zraniteľným skupinám, 
ako sú napríklad osoby so zdravotným 
postihnutím. Zvážiť aj vplyv nekvalitného 
bývania na zdravie. [#48, PS]

8. Zvážiť medzinárodný rozmer zdravia 
a uznať, že lieky by mali byť všeobecne 
dostupné, a to aj v chudobnejších 
krajinách. [NL2]
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Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a pracovné miesta

Úvod

Žijeme v mimoriadnych časoch a EÚ sa bude posudzovať podľa jej úsilia vymaniť sa zo súčasných kríz 
s udržateľnejším, inkluzívnejším, konkurencieschopnejším a odolnejším modelom rastu. Invázia Ruska 
na Ukrajinu a pandémia COVID-19 zmenili tvár EÚ. Konferencia sa bude musieť zaoberať aj sociálnymi 
a hospodárskymi dôsledkami tejto vojny v už aj tak veľmi náročnom kontexte po pandémii. Zmena 
klímy zároveň stále predstavuje pre ľudstvo trvalú hrozbu a bude mať dramatický vplyv na hospodárstvo 
a na naše spoločnosti. Z prijatých odporúčaní jasne vyplýva, že občania požadujú dôraznejšie 
opatrenia EÚ. Mimoriadne nadnárodné výzvy, ako sú nerovnosti, konkurencieschopnosť, zdravie, zmena 
klímy, migrácia, digitalizácia alebo spravodlivé zdaňovanie, si vyžadujú náležité európske riešenia. 
Z odporúčaní a diskusií tiež jasne vyplýva, že potrebujeme komplexnú stratégiu na zabezpečenie väčšej 
prosperity európskych občanov v rôznych aspektoch ich života. Niektoré prvky tejto stratégie možno 
nájsť v už existujúcich politikách a dajú sa dosiahnuť plným využitím existujúceho inštitucionálneho 
rámca na európskej a vnútroštátnej úrovni, iné si budú vyžadovať nové politiky a v niektorých prípadoch 
zmeny zmlúv. Nové politiky a zmeny zmlúv by sa však mali vnímať ako prostriedok na dosiahnutie 
väčšieho blahobytu, a nie ako cieľ sám osebe. Je možné aj potrebné pretvoriť EÚ tak, aby sa zaručila 
jej strategická autonómia, udržateľný rast, zlepšenie životných a pracovných podmienok a ľudského 
pokroku, a to bez toho, aby sa v rámci obnovenej sociálnej zmluvy vyčerpala a zničila naša planéta. 
Cieľom týchto odporúčaní je dosiahnuť tieto ciele. Pri čítaní uvedených návrhov treba brať do úvahy, 
že občania v celej Európe formulovali rôzne názory a odporúčania. Práve táto rozmanitosť názorov je 
jednou z jedinečných predností Európy.
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11. Návrh: Udržateľný rast a inovácie8

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ podporovala prechod na model udržateľného a odolného rastu, 
v ktorom sa zohľadní zelená a digitálna transformácia so silným sociálnym rozmerom 
v európskom semestri a posilní postavenie občanov, odborových zväzov a podnikov. Konvenčné 
makroekonomické ukazovatele a HDP by sa mohli doplniť o nové ukazovatele s cieľom riešiť nové 
európske priority, ako je Európska zelená dohoda alebo Európsky pilier sociálnych práv, a lepšie 
odrážať ekologickú a digitálnu transformáciu a dobré životné podmienky ľudí. Tento cieľ by sa 
mohol dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Podporou ekologickejších výrobných 
procesov zo strany spoločností a podporou 
spoločností pri hľadaní najlepších riešení 
a poskytovaním pozitívnych a negatívnych 
stimulov (ECP 11 a 12) a zvyšovaním 
miestnej výroby a spotreby. (diskusie)

2. Usilovaním sa o udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo riešením otázky plánovaného 
zastarávania a zabezpečením práva 
na opravu. (ECP 14)

3 . Preskúmaním správy hospodárskych 
záležitostí EÚ a európskeho semestra 
s cieľom zabezpečiť, aby zelená a digitálna 
transformácia, sociálna spravodlivosť 
a sociálny pokrok išli ruka v ruke 
s hospodárskou konkurencieschopnosťou 
bez toho, aby sa ignorovala hospodárska 
a fiškálna povaha európskeho semestra. 
Okrem toho treba lepšie zapojiť sociálnych 
partnerov a miestne a regionálne orgány 
do vykonávania európskeho semestra 
s cieľom zlepšiť jeho uplatňovanie 
a zodpovednosť; (online platforma, 
diskusie)

4 . Riešením používania jednorazových 
plastových obalov/nádob. (ECP 12)

5 . Väčším využívaním európskej technológie 
a dosiahnutím, aby sa z nej stala 
životaschopná alternatíva k zahraničným 
technológiám. (diskusie)

6. Podporou výskumu v oblasti nových 
materiálov a technológií, ako aj inovatívnym 
využívaním už existujúcich materiálov, 
pričom sa zaručí, aby výskumné úsilia 
neboli duplicitné. (ECP 9, NL 1)

7 . Riešením udržateľnosti, cenovej 
dostupnosti a prístupnosti energie 
so zreteľom na energetickú chudobu 
a závislosť od štátov mimo EÚ zvýšením 
podielu energie z udržateľných zdrojov. 
(ECP 10, LT 3, IT 1.1)

8. Zvyšovaním informovanosti podnikov 
aj občanov o tom, ako sa správať 
udržateľnejším spôsobom a zaručiť 
spravodlivú transformáciu na základe 
sociálneho dialógu a kvalitných pracovných 
miest. (ECP 12 a online platforma)

9. Zahrnutím ambicióznych sociálnych, 
pracovných a zdravotných noriem vrátane 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
do nových obchodných dohôd EÚ. (LT 8)
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12. Návrh: Posilnenie konkurencieschopnosti EÚ a ďalšie 
prehĺbenie jednotného trhu9

Cieľ: Navrhujeme posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť hospodárstva Európskej únie, 
jednotného trhu, priemyslu a riešiť strategické závislosti. Treba podporovať podnikateľskú kultúru 
v EÚ, v ktorej dostávajú podporu a môžu prosperovať inovatívne podniky všetkých veľkostí, najmä 
mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ako aj startupy s cieľom prispieť k budovaniu 
odolnejších a súdržnejších spoločností. Realizácia vízie sociálnejšej Európy si vyžaduje silné 
fungujúce trhové hospodárstvo. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Vytvorením jasnej vízie európskeho 
hospodárstva a využívaním silných stránok, 
kvality a rozmanitosti Európy pri zohľadnení 
hospodárskych a iných rozdielov medzi 
členskými štátmi a podporou spolupráce 
a hospodárskej súťaže medzi podnikmi. 
(NL 1 a 2)

2. Konsolidáciou toho, čo sa urobilo 
v súvislosti s jednotnou menou 
a prepojením platobných systémov 
a telekomunikácií. (IT 4.a.2)

3 . Znížením štandardizácie výrobkov 
a uznaním miestnych a regionálnych 
kultúrnych a výrobných špecifík 
(rešpektovanie výrobných tradícií). (IT 2.2)

4 . Posilnením vzostupnej sociálnej 
a hospodárskej konvergencie na jednotnom 
trhu dokončením existujúcich iniciatív, ako 
sú banková únia a únia kapitálových trhov, 
a realizáciou dlhodobej reformy našej 
hospodárskej a menovej únie. (diskusie)

5 . Podporou politík zameraných na silnú 
priemyselnú základňu a inovácie 
v oblasti kľúčových podporných 
technológií a perspektívnej politiky 
v oblasti klímy spojenej s priemyselnou 
konkurencieschopnosťou so silným 
sociálnym rozmerom na základe 
sociálneho dialógu a dobre fungujúcich 
priemyselných vzťahov. (diskusie)

6. Venovaním osobitnej pozornosti MSP 
vo všetkých nových iniciatívach, ktoré sú 
oporou nášho hospodárstva. Vo všetkých 
legislatívnych návrhoch EÚ sa musí 
dodržiavať zásada „najskôr myslieť 
na malých“ a v posúdení vplyvu Komisie by 
sa mal posilniť test vplyvu na MSP v súlade 

s jasnými zásadami pri plnom rešpektovaní 
sociálnych a environmentálnych noriem 
a práv spotrebiteľov. (diskusie)

7 . Zabezpečením účasti MSP na žiadostiach 
o financovanie, verejných súťažiach 
a sieťach s čo najmenším administratívnym 
úsilím. Prístup k financovaniu pre MSP 
s vysokorizikovými inovačnými projektmi 
by mali ďalej rozvíjať subjekty ako Európska 
rada pre inovácie a Európska investičná 
banka. (diskusie)

8. Vytvorením lepšieho rámca pre investície 
do výskumu a inovácií zameraného 
na udržateľnejšie a biologicky 
rozmanitejšie obchodné modely. (ECP 10, 
11 a 14) Zameraním sa na technológie 
a inovácie ako hnacie sily rastu. (IT 1.3)

9. Podporou kolektívnej hospodárskej 
výkonnosti prostredníctvom autonómneho, 
konkurencieschopného priemyslu. (FR 3)

10. Identifikáciou a rozvojom strategických 
odvetví vrátane kozmického priestoru, 
robotiky a umelej inteligencie. (FR 3 a 9)

11 . Investovaním do hospodárstva založeného 
na cestovnom ruchu a kultúre vrátane 
mnohých malých destinácií v Európe. (IT 
1.2)

12. Riešením bezpečnosti dodávok 
diverzifikáciou vstupných zdrojov/surovín 
a zvýšením výroby kľúčových tovarov 
v Európe v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, 
potraviny, energetika, obrana a doprava. (FR 
9, LT 1, IT 1.4)

13 . Podporou digitalizácie európskych 
podnikov, napríklad prostredníctvom 
osobitnej hodnotiacej tabuľky, ktorá 
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umožní podnikom porovnať ich stupeň 
digitalizácie s celkovým cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť. (DE 2.1)

14 . Podporou digitálnej súdržnosti s cieľom 
prispieť k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, ako sa vymedzuje 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie. 
(diskusie)

15 . Posilnením cezhraničnej spolupráce 
s cieľom posilniť súdržnosť a odolnosť 
v rámci regiónov aj mimo nich, a to 
podporou európskeho cezhraničného 
mechanizmu a podobných nástrojov. 
(diskusie)

16. Posilnením a podporou možností 
cezhraničnej odbornej prípravy s cieľom 
zlepšiť kvalifikáciu európskej pracovnej 
sily a zvýšiť konkurencieschopnosť 
a zároveň zlepšiť ekonomickú gramotnosť 
občanov. (DE 2.2, LT 7). Podporou 
komunikácie medzi pracovníkmi v Európe 
prostredníctvom Európskeho centra práce. 
(IT 6.1) Podporovaním mladých ľudí, aby 
študovali prírodné vedy. (IT 1.5)

17 . Znížením byrokracie tam, kde nie je 
potrebná (povolenia, potvrdenia). (IT 2.1)

18. Bojom proti falšovaniu a nekalej súťaži.  
(IT 2.4)

19. Zabezpečením väčšej účasti startupov 
a MSP na inovačných projektoch, 
keďže to zvyšuje ich inovačnú silu, 
konkurencieschopnosť a schopnosť 

nadväzovať kontakty. (online platforma, 
diskusie)

20. Konsolidácia a ochrana jednotného trhu by 
mali zostať prioritou; opatrenia a iniciatívy 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni by 
nemali poškodzovať jednotný trh a mali by 
prispievať k voľnému pohybu osôb, tovaru, 
služieb a kapitálu; (diskusie)

21. Nové politické iniciatívy EÚ by sa mali 
podrobiť „previerke konkurencieschopnosti“ 
s cieľom analyzovať ich vplyv na podniky 
a ich podnikateľské prostredie (náklady 
na podnikanie, schopnosť inovovať, 
medzinárodná konkurencieschopnosť, 
rovnaké podmienky atď.). Takáto 
previerka musí byť v súlade s Parížskou 
dohodou, cieľmi udržateľného rozvoja 
vrátane rodovej rovnosti a nesmie 
narúšať ochranu ľudských, sociálnych 
a zamestnaneckých práv, ani normy 
v oblasti ochrany životného prostredia 
a spotrebiteľov. Na tento účel navrhujeme 
aj zriadenie európskeho poradného 
orgánu pre konkurencieschopnosť, ktorý 
by mal monitorovať, ako sa vykonáva 
previerka konkurencieschopnosti, 
a najmä posudzovať kumulatívny vplyv 
právnych predpisov, ako aj predkladať 
návrhy na zlepšenie správnych rámcových 
podmienok pre konkurencieschopnosť 
podnikov EÚ. Tento orgán by mal do svojho 
riadenia zapojiť organizovanú občiansku 
spoločnosť a sociálnych partnerov; 
(diskusie)
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13. Návrh: Inkluzívne trhy práce10

Cieľ: Navrhujeme zlepšiť fungovanie trhov práce tak, aby zabezpečovali spravodlivejšie pracovné 
podmienky a podporovali rodovú rovnosť, zamestnanosť, a to aj mladých ľudí a zraniteľných 
skupín. EÚ, členské štáty a sociálni partneri sa musia usilovať o odstránenie chudoby pracujúcich, 
riešenie práv pracovníkov platforiem, zakázanie neplatených stáží a zabezpečenie spravodlivej 
mobility pracovnej sily v EÚ. Musíme podporovať sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. 
Treba zabezpečiť úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane jeho príslušných 
hlavných cieľov do roku 2030 na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 
v oblasti „rovnakých príležitostí a prístupu na trh práce“ a „spravodlivých pracovných podmienok“ 
pri rešpektovaní právomoci a zásady subsidiarity a proporcionality, ako aj zahrnúť protokol 
o sociálnom pokroku do zmlúv. Pritom by sa mali rešpektovať národné tradície a autonómia 
sociálnych partnerov a spolupráca s občianskou spoločnosťou. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Zabezpečením, aby zákonné minimálne 
mzdy zaručovali každému pracovníkovi 
dôstojnú a podobnú kvalitu života 
vo všetkých členských štátoch. Mali by 
sa stanoviť jasné kritériá (napr. životné 
náklady, inflácia, mzda nad hranicou 
chudoby, priemerná a mediánová 
mzda na vnútroštátnej úrovni), ktoré sa 
majú zohľadniť pri stanovovaní úrovne 
minimálnej mzdy. Výška zákonných 
minimálnych miezd by sa mala pravidelne 
prehodnocovať na základe týchto kritérií, 
aby sa zabezpečila ich primeranosť. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
účinnému uplatňovaniu týchto pravidiel 
a monitorovaniu a sledovaniu zvyšovania 
životnej úrovne. Zároveň by sa v celej EÚ 
malo posilniť a podporovať kolektívne 
vyjednávanie. (ECP 1 a ECP 30; DE 4.2; 
online platforma).

2. Zhodnotením a dôraznejším 
presadzovaním vykonávania smernice 
o pracovnom čase (smernica 2003/88/ES) 
a ďalších príslušných právnych predpisov, 
ktorými sa zabezpečuje zdravá rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
pričom sa bude zároveň uvažovať o nových 
vnútroštátnych politikách v tejto oblasti. 
(ECP2)

3 . Zavedením alebo posilnením existujúcich 
právnych predpisov, ktoré upravujú tzv. 
inteligentnú prácu, a poskytovaním 
stimulov spoločnostiam, ktoré ju 
podporujú. (ECP 7) EÚ by mala zabezpečiť 
právo na odpojenie sa, urobiť viac pre 

riešenie digitálnej priepasti na pracovisku 
a posúdiť dôsledky práce na diaľku 
na zdravie, pracovný čas a výkonnosť 
spoločností. Je potrebné zaručiť 
spravodlivú digitalizáciu založenú 
na ľudských právach, zlepšených 
pracovných podmienkach a kolektívnom 
vyjednávaní. (diskusie).

4 . Integrovaním politík zamestnanosti 
na úrovni EÚ, pričom aktívne politiky 
trhu práce zostanú ústredným prvkom 
a čoraz koordinovanejšie (IT 6.2), zatiaľ čo 
členské štáty sa zamerajú na pokračovanie 
v reformnom úsilí o vytvorenie priaznivých 
podmienok na vytváranie kvalitných 
pracovných miest. (diskusie)

5 . Krokmi na zabezpečenie toho, aby sociálne 
práva boli úplne chránené a zaručené 
v prípade konfliktu s hospodárskymi 
slobodami, a to aj začlenením protokolu 
o sociálnom pokroku do zmlúv. (online 
platforma, diskusie)

6. Zabezpečením rodovej rovnosti v súlade so 
stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na roky 
2020 – 2025. EÚ by mala naďalej merať 
rodovú rovnosť indexom rodovej rovnosti 
(t. j. postoje, rozdiely v odmeňovaní, 
zamestnanosť, riadiace pozície atď.), 
každoročne monitorovať stratégiu a byť 
transparentná, pokiaľ ide o dosiahnuté 
výsledky, a mala by podporovať výmenu 
odborných znalostí a najlepších postupov 
a vytvoriť prípadný mechanizmus 
priamej spätnej väzby od občanov (napr. 
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ombudsman); (ECP 28; IT 5.a.1). Je 
potrebné riešiť rozdiely v odmeňovaní 
žien a mužov a zaviesť kvóty na vyšších 
pozíciách. Podnikateľky a ženy v odboroch 
STEM by mali mať väčšiu podporu 
v podnikateľskom prostredí. (diskusie)

7 . Podporou zamestnanosti mladých ľudí, 
napríklad prostredníctvom finančnej 
pomoci pre podniky, ale aj poskytnutím 
dodatočnej podpory zamestnávateľom 
a pracovníkom (NL 4) a podpory mladým 
podnikateľom a mladým samostatne 
zárobkovo činným osobám napríklad 
vzdelávacími nástrojmi a kurzmi (diskusie).

8. Podporou zamestnanosti znevýhodnených 
skupín (NL 4), najmä osôb so zdravotným 
postihnutím (online platforma).

9. Podporou zamestnanosti a sociálnej 
mobility a z toho vyplývajúcej možnosti plnej 
sebarealizácie a sebaurčenia. (IT 5.a.4 a IT 
6.1) Mohla by existovať dlhodobá stratégia 
na zabezpečenie toho, aby každý v našich 
spoločnostiach mal správne zručnosti 
na to, aby si našiel prácu a uplatnil svoj 
talent, najmä mladá generácia. (diskusie) 
Je dôležité investovať do zručností ľudí 
prispôsobených meniacim sa potrebám 
trhu práce a podporovať celoživotné 
vzdelávanie okrem iného prostredníctvom 
výmenných programov vo všetkých fázach 
života a zabezpečiť práva na celoživotné 
vzdelávanie a práva na odbornú prípravu. 
(FR 6; DE 4.1) Preto treba posilniť 
spoluprácu medzi podnikmi, odborovými 
zväzmi a poskytovateľmi odborného 
vzdelávania a prípravy (diskusie).

14. Návrh: Silnejšie sociálne politiky11

Cieľ: Navrhujeme znížiť nerovnosti, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a bojovať proti chudobe. 
Je potrebné, aby sme zaviedli komplexnú stratégiu boja proti chudobe, ktorá by okrem iného 
mohla zahŕňať posilnenú záruku pre deti a záruku pre mladých ľudí, zavedenie minimálnych 
miezd, spoločný rámec EÚ pre systémy minimálneho príjmu a dôstojné sociálne bývanie. Je 
potrebné, aby sme zabezpečili úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane jeho 
príslušných hlavných cieľov na rok 2030 na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni v oblasti „sociálnej ochrany a začlenenia“ s náležitým ohľadom na príslušné kompetencie 
a zásady subsidiarity a proporcionality a začlenili protokol o sociálnom pokroku do zmlúv. Tento 
cieľ by sa mohol dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Posilnením kompetencií EÚ v oblasti 
sociálnych politík a navrhnutím právnych 
predpisov na podporu sociálnych politík 
a zabezpečenie rovnosti práv, vrátane 
zdravia, harmonizovaných pre celú EÚ, 
ktoré zohľadnia dohodnuté nariadenia 
a minimálne požiadavky na celom území. 
(ECP 19 a ECP 21). EÚ by mohla podporovať 
a dopĺňať politiky členských štátov okrem 
iného navrhnutím spoločného rámca pre 
minimálny príjem s cieľom zabezpečiť, aby 
sa na nikoho nezabudlo. Tieto opatrenia 
by sa mali vykonávať v rámci úplného 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych 
práv a jeho akčného plánu. (diskusie)

2. Neohrozovaním sociálnych práv (verejné 
zdravie, verejné vzdelávanie, pracovné 
politiky). (IT 4.a.1)

3 . Podporou výskumu v oblasti sociálnych 
otázok a zdravia v EÚ podľa prioritných 
línií odsúhlasených členskými štátmi, 
ktoré sa považujú za oblasť verejného 
záujmu, a poskytnutím primeraných 
finančných prostriedkov. Je možné to 
dosiahnuť čiastočne posilnením spolupráce 
vo všetkých oblastiach odbornosti, medzi 
krajinami, vzdelávacími inštitúciami 
(univerzitami atď.). (ECP 20)
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4 . Poskytnutím prístupu k zdravotníckym 
službám všetkým osobám mladším ako 
16 rokov v celej EÚ, ak tieto služby nie 
sú dostupné na vnútroštátnej úrovni. 
(diskusie)

5 . Zabezpečením, aby EÚ spolu so sociálnymi 
partnermi a vládami členských štátov 
podporovala cielený prístup občanov 

k dôstojnému sociálnemu bývaniu 
v súlade s ich osobitnými potrebami. 
Finančné bremeno by sa malo rozdeliť 
medzi súkromné subjekty, prenajímateľov, 
nájomcov, vlády členských štátov 
na ústrednej a miestnej úrovni a Európsku 
úniu. (ECP 25)

15. Návrh: Demografická transformácia12

Cieľ: Navrhujeme riešiť výzvy vyplývajúce z demografickej transformácie ako kľúčový prvok 
celkovej odolnosti Európy, najmä nízku pôrodnosť a neustále starnutie obyvateľstva, a to 
zabezpečením podpory pre ľudí počas celého životného cyklu. To by malo zahŕňať komplexné 
opatrenia zamerané na všetky generácie, od detí a mladých ľudí až po rodiny, obyvateľstvo 
v produktívnom veku, staršie osoby, ktoré sú stále pripravené pracovať, ako aj osoby, ktoré sú 
na dôchodku alebo potrebujú starostlivosť. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Zabezpečením kvalitnej, cenovo 
dostupnej a prístupnej starostlivosti 
o deti v celej EÚ, aby matky a otcovia 
mohli s istotou zosúladiť svoj pracovný 
a rodinný život. Podľa potreby by to 
mohlo zahŕňať možnosti týkajúce sa 
starostlivosti o deti na pracovisku alebo 
v jeho blízkosti. V niektorých členských 
štátoch je dostupná aj denná starostlivosť, 
ktorá by mala slúžiť ako príklad. Okrem 
toho by to mohli sprevádzať podporné 
opatrenia, ako napríklad znížené sadzby 
DPH na vybavenie potrebné pre deti. 
Je nevyhnutné predchádzať chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu detí. (ECP 22 a 26) 
Nástrojom, ako to dosiahnuť, by mohlo 
byť rozšírenie záruky pre deti zaisťujúcej 
deťom v núdzi prístup k službám, akými 
sú vzdelávanie a starostlivosť, zdravotná 
starostlivosť, výživa a bývanie (online 
platforma, diskusie).

2. Zavedením osobitnej podpory a ochranou 
práce pre mladých ľudí. Takéto opatrenia 
voči obyvateľstvu v produktívnom veku 
by mali zahŕňať prístup matiek a otcov 
k informáciám o ich návrate do práce. 
(ECP 22) Posilnenie záruky pre mladých 
ľudí by mohlo byť nástrojom na zlepšenie 
prístupu mladých ľudí do 30 rokov ku 

kvalitným ponukám zamestnania, ďalšieho 
vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáží. 
(diskusie)

3 . Podporou práva na voľný pohyb v oblasti 
vzdelávania v rámci Únie, okrem iného 
prostredníctvom vzájomného uznávania 
diplomov, stupňov vzdelania, zručností 
a kvalifikácií; (diskusie)

4 . Zlepšením právnych predpisov a ich 
vykonávaním s cieľom zabezpečiť 
podporu rodín vo všetkých členských 
štátoch, napríklad pokiaľ ide o rodičovskú 
dovolenku, ako aj príspevky pri narodení 
dieťaťa a na starostlivosť o dieťa. (ECP 26 
a IT 5.a.1) Bývanie zohráva pri podpore 
rodín kľúčovú úlohu a malo by sa riešiť. 
(online platforma a diskusie)

5 . Prijatím opatrení s cieľom zaručiť, aby 
mali všetky rodiny rovnaké rodinné práva 
vo všetkých členských štátoch. To by malo 
zahŕňať právo na manželstvo a adopciu. 
(ECP 27)

6. Podporou pružného veku odchodu 
do dôchodku s prihliadnutím na osobitnú 
situáciu starších osôb. Pri určovaní 
veku odchodu do dôchodku by sa malo 
rozlišovať v závislosti od povolania, čím by 
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sa zohľadnila mimoriadne náročná práca, 
a to duševne aj fyzicky. (ECP 21 a IT 5.a.1)

7 . Predchádzaním chudobe v starobe 
zavedením minimálnych dôchodkov. Takéto 
minimálne úrovne by mali zohľadňovať 
životnú úroveň, hranicu chudoby a kúpnu 
silu v príslušnom členskom štáte. (ECP 21)

8. Zabezpečením primeranej sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti starším 
osobám. Pritom je dôležité zaoberať 
sa komunitnou, ako aj rezidenčnou 
starostlivosťou. Opatrenia musia rovnako 
zohľadňovať príjemcov starostlivosti, ako aj 
poskytovateľov starostlivosti. (ECP 23)

9. Zabezpečením udržateľného rozvoja 
a demografickej odolnosti zaostávajúcich 
regiónov, aby sa stali dynamickejšími 
a atraktívnejšími, a to aj politikou 
súdržnosti. (online platforma a diskusie)

10. Prijatím koordinovaných opatrení 
na európskej úrovni na zber údajov 
rozčlenených podľa faktorov, ako je 
pohlavie, a analýzu demografických 
trendov, výmenu najlepších postupov 
a poznatkov a podporu členských štátov 
pri formovaní a vykonávaní primeraných 
politík, a to aj zriadením špecializovaného 
orgánu EÚ v tejto oblasti. (online platforma 
a diskusie)

16. Návrh: Fiškálna a daňová politika13

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ podporovala investície orientované na budúcnosť zamerané na zelenú 
a digitálnu transformáciu so silným sociálnym a rodovým rozmerom, a pritom zohľadnila aj 
príklady nástroja NextGenerationEU a nástroja SURE. Je potrebné, aby EÚ zohľadňovala sociálny 
a hospodársky vplyv vojny proti Ukrajine a prepojenie správy hospodárskych záležitostí EÚ 
s novým geopolitickým kontextom a posilnením vlastného rozpočtu prostredníctvom nových 
vlastných zdrojov. Občania chcú upustiť od zdaňovania ľudí a MSP a zamerať sa na osoby, ktoré 
sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, na veľkých znečisťovateľov a zdaňovať digitálnych gigantov, 
pričom zároveň chcú, aby EÚ podporovala schopnosť členských štátov a miestnych orgánov 
financovať samých seba, ako aj využívať finančné prostriedky EÚ. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť:

Opatrenia:

1 . Harmonizáciou a koordináciou daňových 
politík v rámci členských štátov EÚ 
s cieľom predchádzať daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, 
predchádzať daňovým rajom v rámci 
EÚ a zamerať sa na offshoring v rámci 
Európy, a to aj zabezpečením toho, aby 
sa rozhodnutia o daňových záležitostiach 
mohli prijímať kvalifikovanou väčšinou 
v Rade EÚ. Na druhej strane existujú 
odporúčania panelových diskusií občanov, 
v ktorých sa uvádza, že zdaňovanie je 
záležitosťou jednotlivých krajín, ktoré majú 
svoje vlastné ciele a podmienky; (ECP 13 
a ECP 31, IT 4.b.3, NL 2.3)

2. Podporou spolupráce medzi členskými 
štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti v EÚ platili spravodlivý podiel 

na daniach. Zavedením spoločného 
základu dane z príjmov právnických osôb 
alebo minimálnej efektívnej sadzby. (NL3)

3 . Zabezpečením toho, aby spoločnosti platili 
dane tam, kde tvoria zisky. (ECP 13)

4 . Zabezpečením, aby daňová politika 
podporovala európsky priemysel 
a zabránila strate pracovných miest 
v Európe. (ECP 13 a 31)

5 . Ďalším zvážením spoločných pôžičiek 
na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť priaznivejšie 
úverové podmienky a zároveň zachovať 
zodpovedné fiškálne politiky na úrovni 
členských štátov. (LT 9)

6. Posilnením dohľadu nad čerpaním 
a využívaním fondov EÚ, a to aj na miestnej 
a komunálnej úrovni. (LT 10)
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EÚ vo svete

17. Návrh: Zníženie závislosti EÚ od zahraničných subjektov 
v hospodársky strategických odvetviach

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ prijala opatrenia na posilnenie svojej autonómie v kľúčových 
strategických odvetviach, ako sú poľnohospodárske výrobky, strategický hospodársky tovar, 
polovodiče, zdravotnícke výrobky, inovačné digitálne a environmentálne technológie a energetika, 
a to prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . podpory výskumných, vývojových 
a inovačných činností a spolupráce v tejto 
oblasti medzi verejnými a súkromnými 
partnermi;

2. vedenia ambiciózneho programu 
obchodných rokovaní, ktorý môže prispieť 
k budovaniu odolnosti a diverzifikácii 
dodávateľských reťazcov, najmä pokiaľ 
ide o suroviny, a zároveň rovnomernejšie 
využívať výhody obchodu s viacerými 
partnermi, čím sa obmedzí naša expozícia 
a závislosť od malého počtu potenciálne 
rizikových dodávateľov14

3 . zvýšenia odolnosti dodávateľských reťazcov 
EÚ podporou investícií do strategických 
odvetví v EÚ, vytvorením zásob kritickej 
výroby a zariadení a diverzifikáciou zdrojov 
dodávok kritických surovín;

4 . investícií do dobudovania vnútorného 
trhu, vytvorenia rovnakých podmienok 
na zatraktívnenie výroby a nákupu týchto 
produktov v Európskej únii;

5 . podpory prístupnosti a cenovej 
dostupnosti takýchto produktov pre 
európskych spotrebiteľov a zníženia 
závislosti od tretích krajín, napríklad 
využitím štrukturálnych a regionálnych 
politík, daňových úľav, dotácií, investícií 
do infraštruktúry a výskumu, posilnením 
konkurencieschopnosti MSP, ako aj 
vzdelávacími programami s cieľom 
udržať v Európe súvisiace kvalifikácie 
a pracovné miesta, ktoré sú relevantné 
na zabezpečenie základných potrieb.15

6. celoeurópskeho programu na podporu 
malých miestnych výrobcov zo 
strategických sektorov vo všetkých 
členských štátoch,16 pričom treba viac 
využívať programy a finančné nástroje EÚ 
ako napríklad Program InvestEU;

7 . lepšej spolupráce medzi členskými štátmi 
pri riadení rizík dodávateľského reťazca.17
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18. Návrh: Zníženie závislosti EÚ od zahraničných subjektov 
v energetike

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ dosiahla väčšiu autonómiu v oblasti výroby a dodávok energie 
v kontexte prebiehajúcej zelenej transformácie pomocou:

Opatrenia:

1 . prijatia stratégie na získanie väčšej 
autonómie pri výrobe energie. Európsky 
orgán by mal integrovať existujúce 
európske energetické agentúry a mal by 
koordinovať rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie a podporovať výmenu poznatkov;18

2. aktívnej podpory projektov verejnej dopravy 
a energetickej efektívnosti, paneurópskej 
vysokorýchlostnej železničnej a nákladnej 
siete, rozšírenia poskytovania čistej energie 
z obnoviteľných zdrojov (najmä slnečnej 
a veternej energie) a alternatívnych 
technológií (napríklad vodíkových 
technológií alebo technológií energetického 
zhodnocovania odpadu), ako aj zmeny 
kultúry v mestskom prostredí spočívajúcej 
v prechode z individuálnej cestnej dopravy 
na verejnú dopravu, spoločné využívanie 
elektronických automobilov a bicykle;19

3 . zaistenia spravodlivej a riadnej 
transformácie, podpory najmä zraniteľných 
občanov, ktorí čelia najväčším problémom 
pri prechode na klimatickú neutralitu 
a ktorí už teraz trpia rastúcimi cenami 
energie z dôvodu energetickej závislosti 
a nedávneho strojnásobenia cien energie;

4 . intenzívnejšej spolupráce pri posudzovaní 
využívania jadrovej energie v rámci 
prebiehajúcej zelenej transformácie 
na energiu z obnoviteľných zdrojov 
v Európe, pričom treba preskúmať spoločné 
otázky, ktoré by mohla vyriešiť alebo 
vytvoriť, keďže ju stále využívajú mnohé 
členské štáty;20

5 . spolupráce s medzinárodnými partnermi 
s cieľom zaviazať ich k dosiahnutiu 
ambicióznejších cieľov na riešenie zmeny 
klímy na rôznych medzinárodných fórach 
vrátane G7 a G20;

6. prepojenia zahraničného obchodu 
s opatreniami politiky v oblasti klímy 
(napr. zavedením investičného balíka pre 
technológie a inovácie šetrné ku klíme 
vrátane programov financovania);21

7 . úsilia o spoločné nákupy dovážanej 
energie a partnerstiev v oblasti udržateľnej 
energetiky s cieľom znížiť závislosť Európy 
od dovozu energie, najmä v oblasti plynu 
a ropy, a rozvoja domácich zdrojov energie 
v EÚ.
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19. Návrh: Vymedzenie noriem v oblasti obchodných 
a investičných vzťahov v rámci EÚ a mimo nej

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ posilnila etický rozmer svojich obchodných a investičných vzťahov 
prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . zachovania a reformovania našej 
multilaterálnej medzinárodnej obchodnej 
architektúry založenej na pravidlách 
a partnerstva s podobne zmýšľajúcimi 
demokraciami;

2. účinných a primeraných právnych predpisov 
EÚ na zabezpečenie plného uplatňovania 
noriem dôstojnej práce v rámci globálnych 
hodnotových reťazcov vrátane všetkých 
výrobných a dodávateľských procesov EÚ a 
na zabezpečenie toho, aby dovážaný tovar 
spĺňal kvalitatívne etické normy, normy 
udržateľného rozvoja a normy v oblasti 
ľudských práv vrátane práv pracovníkov 
a odborov, ponuky certifikácie pre výrobky 
spĺňajúce tieto právne predpisy EÚ22, 
a zapojenia sa do procesu dialógu v rámci 
celej EÚ, ktorého cieľom je informovať 
a vzdelávať o environmentálnych 
a etických účinkoch politických zmien 
v medzinárodnom obchode;

3 . obmedzení dovozu a predaja výrobkov 
z krajín, ktoré umožňujú detskú prácu, 
pravidelne aktualizovanej čiernej listiny 
spoločností a podpory informovanosti 
spotrebiteľov o detskej práci 
prostredníctvom informácií z oficiálnych 
kanálov EÚ;23

4 . nadviazania na kapitoly o udržateľnom 
rozvoji obchodu v dohodách EÚ o voľnom 
obchode vrátane možnosti mechanizmu 
založeného na sankciách ako poslednej 
možnosti a ich presadzovania;

5 . reformy všeobecného systému 
preferencií EÚ (VSP) tak, aby zahŕňal 
prísne ustanovenia o podmienenosti 
a účinné a vhodné postupy monitorovania, 
podávania správ a dialógu s cieľom zlepšiť 
vplyv, ktorý môže mať VSP na obchod, 
ľudské práva a rozvoj v partnerských 
krajinách, ktorých obchodné preferencie sa 
majú zrušiť v prípade nesúladu.
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20. Návrh: Vymedzenie noriem v oblasti environmentálnych politík 
v rámci EÚ a mimo nej

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ posilnila environmentálny rozmer svojich obchodných vzťahov 
prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . harmonizácie a posilnenia 
environmentálnych značiek a zavedenia 
povinného ekologického skóre, ktoré by 
sa uvádzalo na všetkých výrobkoch, ktoré 
si môže spotrebiteľ kúpiť. Toto ekologické 
skóre by sa vypočítavalo podľa emisií 
z výroby a dopravy, ako aj škodlivého 
obsahu na základe zoznamu nebezpečných 
výrobkov. Ekologické skóre by mal riadiť 
a monitorovať orgán EÚ.24

2. prijatia vyšších environmentálnych noriem 
pre vývoz odpadu a prísnejších kontrol 
a sankcií na zastavenie nezákonného 
vývozu. EÚ by mala motivovať členské 
štáty, aby viac recyklovali vlastný odpad 
a využívali ho na výrobu energie;25

3 . stanovenia cieľa eliminovať znečisťujúce 
obaly podporovaním menšieho množstva 

obalov alebo obalov, ktoré sú šetrnejšie 
k životnému prostrediu; 26nadviazania 
partnerstiev s rozvojovými krajinami, 
podpory ich infraštruktúry a vzájomne 
prospešných obchodných dohôd s cieľom 
pomôcť im pri prechode k využívaniu 
zdrojov zelenej energie27,

4 . odmeňovania krajín, ktoré uplatňujú 
vysoké normy udržateľnosti tým, že 
sa im ponúkne ďalší prístup pre ich 
udržateľný tovar a služby na trh EÚ, 
a to buď jednostranne prostredníctvom 
všeobecného systému preferencií VSP+, 
bilaterálne prostredníctvom dohodnutých 
obchodných dohôd alebo multilaterálne 
prostredníctvom iniciatív v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie.

21. Návrh: Rozhodovanie a súdržnosť v rámci Únie

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ zlepšila svoju schopnosť prijímať rýchle a účinné rozhodnutia, najmä 
v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), vystupovala jednotne a konala 
ako skutočne globálny aktér, plnila pozitívnu úlohu vo svete a konala rozhodne v reakcii 
na akúkoľvek krízu, a to najmä prostredníctvom:

Opatrenia:

1 . otázok, najmä v oblasti SZBP, o ktorých 
zmene sa v súčasnosti rozhoduje 
jednomyseľne a malo by sa bežne 
rozhodovať kvalifikovanou väčšinou;28

2. postavenia spolupráce v oblasti 
bezpečnostnej a obrannej politiky 
na nedávno schválenom Strategickom 
kompase a využívaní Európskeho 
mierového nástroja;29

3 . posilnenia úlohy vysokého predstaviteľa 
s cieľom zabezpečiť, aby EÚ vystupovala 
jednotne;30

4 . dohody o pevnej vízii a spoločnej stratégii 
na upevnenie jednoty a rozhodovacej 
schopnosti EÚ s cieľom pripraviť EÚ 
na ďalšie rozšírenie31;

5 . rýchlejšej ratifikácie nedávno uzavretých 
obchodných dohôd bez toho, aby 
sa vylúčilo ich riadne preskúmanie 
a prediskutovanie.
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22. Návrh: Transparentnosť EÚ a jej vzťahy s občanmi

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ predovšetkým v činnostiach na medzinárodnej úrovni vrátane 
obchodných rokovaní zlepšila svoju dostupnosť pre občanov prostredníctvom lepších informácií, 
vzdelávania, účasti občanov a transparentnosti svojej činnosti, a to najmä:

Opatrenia:

1 . posilňovaním väzieb s občanmi 
a miestnymi inštitúciami, zlepšením 
transparentnosti, oslovovaním občanov 
a lepšou komunikáciou a konzultáciami 
s nimi o konkrétnych iniciatívach EÚ a 
na medzinárodnej úrovni;32

2. výraznejšou účasťou občanov 
na medzinárodnej politike EÚ a podujatiach 
s priamou účasťou občanov, podobných 
Konferencii o budúcnosti Európy 
a organizovaných na vnútroštátnej, 
miestnej a európskej úrovni33 a s aktívnou 
účasťou organizovanej občianskej 
spoločnosti;34

3 . plnou podporou všetkých príslušných 
zainteresovaných strán občanom, ktorí 
sa rozhodnú pôsobiť v organizáciách 
občianskej spoločnosti, ako v prípade 
pandémie COVID-19 a Ukrajiny;

4 . vyčlenením osobitného rozpočtu na rozvoj 
vzdelávacích programov o fungovaní EÚ 
a jej hodnotách, ktoré by mohla navrhnúť 
členským štátom, ktoré si to želajú, aby 
ich mohli začleniť do svojich učebných 
osnov (pre základné, stredné a vysoké 
školy). Okrem toho by sa študentom, ktorí 
by chceli študovať v inej európskej krajine 
prostredníctvom programu Erasmus, mohol 
ponúkať osobitný kurz o EÚ a jej fungovaní. 
Študenti, ktorí si tento kurz vyberú, by 
mali prednosť pri schvaľovaní týchto 
spomínaných programov Erasmus;

5 . zlepšením mediálnej stratégie posilnením 
jej viditeľnosti v sociálnych médiách 
a aktívnou propagáciou jej obsahu 
a povzbudzovaním inovácií propagovaním 
prístupných európskych sociálnych médií.35

23. Návrh: EÚ ako silný aktér na svetovej scéne v oblasti mieru 
a bezpečnosti

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ naďalej presadzovala dialóg a zaručovala mier a medzinárodný 
poriadok založený na pravidlách,36 posilňovala multilateralizmus a stavala na dlhodobých 
mierových iniciatívach EÚ, ktoré prispeli k udeleniu Nobelovej ceny v roku 2012, a zároveň 
posilňovala svoju spoločnú bezpečnosť prostredníctvom37:

Opatrenia:

1 . spoločných ozbrojených síl, ktoré sa 
budú využívať prevažne na účely obrany 
a predchádzanie agresívnym vojenským 
akciám každého druhu a ktoré dokážu 
poskytovať podporu počas kríz vrátane 
prírodných katastrof. Za európskymi 
hranicami by mohli byť nasadené 
za mimoriadnych okolností a výlučne 
na základe príslušného zákonného 

mandátu Bezpečnostnej rady OSN, a teda 
v súlade s medzinárodným právom38, 
a bez toho, aby súperili alebo zdvojovali 
NATO, a s rešpektovaním rôznych 
vzťahov jednotlivých štátov s NATO 
a s uskutočnením posúdenia vzťahov EÚ 
a NATO v kontexte diskusie o strategickej 
autonómii EÚ;
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2. plnenia vedúcej úlohy pri budovaní 
svetového bezpečnostného poriadku po 
vojne na Ukrajine, a to na základe nedávno 
prijatého Strategického kompasu EÚ;

3 . ochrany strategického výskumu a jeho 
kapacity v prioritných odvetviach, ako je 
vesmírny sektor, kybernetická bezpečnosť, 
zdravotníctvo a životné prostredie;39

4 . posilnenia operačných spôsobilostí 
potrebných na zabezpečenie účinnosti 
doložky o vzájomnej pomoci podľa článku 
42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii, ktorou 
sa poskytuje primeraná ochrana EÚ 
každému členskému štátu napadnutému 
treťou krajinou;

5 . úvahy o tom, ako objektívne a vecne 
bojovať proti dezinformáciám 
a propagande.

24. Návrh: EÚ ako silný aktér na svetovej scéne v oblasti budovania 
vzťahov

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ vo svojich vzťahoch s tretími krajinami:

Opatrenia:

1 . vo väčšej miere využívala svoju kolektívnu 
politickú a hospodársku váhu, vyjadrovala 
sa a konala jednotne, bez toho, aby 
jednotlivé členské štáty rozdeľovali Úniu 
nevhodnými dvojstrannými reakciami40;

2. posilňovala svoju schopnosť sankcionovať 
štáty, vlády, subjekty, skupiny alebo 
organizácie, ako aj jednotlivcov, ktorí 
nedodržiavajú jej základné zásady, dohody 
a právne predpisy, a malo by sa zabezpečiť, 
aby sa sankcie, ktoré už existujú, rýchlo 
vykonávali a presadzovali. Sankcie voči 
tretím krajinám by mali byť úmerné činu, 
ktorý ich vyvolal, a mali by byť účinné 
a včas sa začať uplatňovať41;

3 . podporovala udržateľný obchod založený 
na pravidlách a zároveň otvárala nové 
obchodné a investičné príležitosti 
pre európske spoločnosti. Zatiaľ čo 
dvojstranné obchodné a investičné 
dohody sú kľúčom k podpore európskej 
konkurencieschopnosti, na zabezpečenie 
rovnakých podmienok sú potrebné normy 
a pravidlá. EÚ musí zostať aktívnym 
a spoľahlivým partnerom, ktorý rokuje, 
uzatvára a vykonáva obchodné dohody, 
v ktorých sa stanovujú aj vysoké normy 
udržateľnosti;

4 . uzatvárala významné medzinárodné 
dohody o spolupráci namiesto jednotlivých 
krajín;42

5 . reformovala svoju obchodnú a investičnú 
politiku v záujme obnovy globálneho 
multilateralizmu s cieľom vytvárať dôstojné 
pracovné miesta a chrániť základné ľudské 
práva vrátane práv pracovníkov a odborov, 
chrániť životné prostredie a biodiverzitu 
a dodržiavať Parížsku dohodu 
o zmene klímy, zabezpečovať kvalitné 
verejné služby a posilňovať európsku 
priemyselnú základňu. EÚ by mala prispieť 
k oživeniu globálneho multilateralizmu 
prostredníctvom hlbokej reformy 
založenej na demokracii a mieri, solidarite 
a dodržiavaní ľudských, sociálnych 
a environmentálnych práv a posilnenej 
úlohe MOP;

6. zahrnula do dohody o spolupráci 
a investíciách s tretími krajinami boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnemu 
prisťahovalectvu a spoluprácu s využitím 
akejkoľvek vhodnej formy repatriácie;

7 . nadviazala partnerstvá s rozvojovými 
krajinami, podporovala ich infraštruktúru 
a vzájomne prospešné obchodné dohody 
s cieľom pomôcť im pri prechode 
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na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie;43

8. vypracovala účinnejšiu a jednotnejšiu 
politiku voči autokratickým a hybridným 
režimom a rozvíjala partnerstvá 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
v týchto krajinách;

9. zvýšila prostriedky na volebné 
pozorovateľské misie EÚ;

10. ponúkla kandidátskym a potenciálnym 
kandidátskym krajinám dôveryhodnú 
perspektívu pristúpenia s cieľom posilniť 
mier a stabilitu v Európe a priniesť 
prosperitu miliónom Európanov44 .

POZNÁMKA: Viacerí členovia pracovnej skupiny sa domnievali, že návrhy „Zníženie závislosti 
EÚ od zahraničných subjektov v energetike “ a „Transparentnosť EÚ a jej vzťahy s občanmi“ sú 
záležitosťami iných pracovných skupín. Niektorí členovia chceli upozorniť na iné alternatívy 
k jednomyseľnosti v Rade okrem hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ako je napríklad variabilná 
geometria, opt-out výnimky a posilnená spolupráca. Niektorí členovia pracovnej skupiny sa 
vyslovili za používanie pojmu „udržateľný“ namiesto pojmu „etický“ v návrhu „Vymedzenie noriem 
v oblasti obchodných a investičných vzťahov v rámci EÚ a mimo nej“. Názory na to, či by sa 
mal na pristúpenie nových členských štátov naďalej vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých 
súčasných členských štátov, sa líšili. Názory na to, do akej miery by mali existovať spoločné 
ozbrojené sily, sa líšili. Dvaja členovia sa zmienili o perspektíve zjednotenia Írska v prípade, že 
Severné Írsko za ňu bude hlasovať v súlade s ustanoveniami Veľkopiatkovej dohody, a o tom, že EÚ 
by mala byť na takúto možnosť pripravená.
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Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť

25. Návrh: Právny štát, demokratické hodnoty a európska identita45

Cieľ: Systematicky dodržiavať zásady právneho štátu vo všetkých členských štátoch, konkrétne:

Opatrenia:

1 . Zabezpečiť, aby boli hodnoty a zásady 
zakotvené v zmluvách EÚ a Charte 
základných práv EÚ nespochybniteľnými, 
nezvratnými, a nevyhnutnými predpokladmi 
členstva v EÚ a pristúpenia k nej. Hodnoty 
EÚ sa musia v plnej miere dodržiavať 
vo všetkých členských štátoch, aby mohli 
v rámci diplomacie a dialógu pôsobiť ako 
medzinárodná norma a prvok atraktívnosti. 
Rozšírenie EÚ by nemalo narušiť acquis 
EÚ v súvislosti so základnými hodnotami 
a právami občanov;46

2. Sprístupniť európske hodnoty občanom EÚ, 
najmä formou interaktívnejšej a priamejšej 
angažovanosti občanov. Na tento 
účel by sa európske občianstvo malo 
posilniť napríklad štatútom európskeho 
občianstva, ktorý by poskytoval práva 
a slobody špecifické pre občanov, ako 
aj štatútom európskych cezhraničných 
združení a neziskových organizácií. 
Európske hodnoty by sa mali propagovať aj 
prostredníctvom „vstupného balíka“, ktorý 
by občanom poskytoval didaktické prvky 
a informačné materiály. Napokon, európska 
verejná sféra vrátane audiovizuálnych 
a online médií by sa mala rozvíjať 
prostredníctvom ďalších investícií EÚ, mali 
by sa zlepšiť existujúce mediálne centrá 
EÚ a malo by sa ďalej podporovať viac 
ako 500 miestnych európskych styčných 
kancelárií; 47

3 . Charta základných práv EÚ by sa mala 
stať všeobecne platnou a vymožiteľnou. 
Okrem toho by sa mali organizovať 
výročné konferencie o právnom štáte (v 
nadväznosti na správu Komisie o právnom 
štáte) s delegáciami zo všetkých členských 
štátov, na ktorých sa zúčastňujú náhodne 
vybraní a rôzni občania, štátni zamestnanci, 
poslanci parlamentov, miestne orgány, 
sociálni partneri a občianska spoločnosť. 
Organizácie vrátane občianskej 
spoločnosti, ktoré presadzujú právny 
štát na mieste, by mali byť tiež ďalej 
podporované;48

4 . Účinne uplatňovať a hodnotiť rozsah 
pôsobnosti „nariadenia o podmienenosti“ 
a iných nástrojov právneho štátu a zvážiť 
rozšírenie na nové oblasti bez ohľadu 
na ich význam pre rozpočet EÚ. Mali by 
sa zvážiť všetky právne možnosti vrátane 
zmien zmlúv s cieľom potrestať porušenia 
zásad právneho štátu;49

5 . Podporiť vzdelávacie a mediálne 
programy, ktoré začleňujú hodnoty 
EÚ do procesu integrácie migrantov 
a podporujú ich interakciu s občanmi 
EÚ, aby zabezpečili ich úspešnú integráciu 
do spoločností EÚ a vytvorili povedomie 
medzi občanmi EÚ a problémoch týkajúcich 
sa migrácie.50
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26. Návrh: Ochrana údajov51

Cieľ: Zaručiť politiku zaobchádzania s údajmi, ktorá bude viac chrániť a bude viac orientovaná 
na občanov, konkrétne:

Opatrenia:

1 . V plnej miere implementovať existujúce 
právne predpisy týkajúce sa ochrany 
údajov a preskúmať ich s cieľom posúdiť, 
ak je to potrebné, zriadenie silnejšieho 
mechanizmu presadzovania pre subjekty 
spracúvajúce osobné údaje, ktoré sú 
v súčasnosti v právomoci nezávislých 
vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov 
dodržiavajúcich zásadu subsidiarity. Tieto 
subjekty by mali podliehať nezávislému 
ročnému auditu a byť sankcionované 
úmerne k ich ročnému obratu (do 
4 %), prípadne aj zákazom činností, 
a to prísnejšie, ako podľa súčasného 
vykonávania nariadenia;52 53

2. Vyhodnotiť a zaviesť zrozumiteľné, 
stručné a ľahko použiteľné harmonizované 
formuláre súhlasu so spracovaním 
dát, v ktorých sa jasne uvádza, aké 
spracovanie údajov je nevyhnutne potrebné 
a aké spracovanie údajov je nepovinné. 
Používatelia musia mať možnosť dať alebo 
odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov 
jednoducho, rýchlo a trvalo; 54 55

3 . Vyhodnotiť a zaviesť jasnejšie a prísnejšie 
pravidlá spracúvania údajov maloletých, 
ak je to možné, v GDPR EÚ vrátane 
osobitnej kategórie pre citlivé údaje 
maloletých a harmonizácie minimálneho 
veku na udelenie súhlasu. Zatiaľ čo by 
mala zostať prevažná časť praktického 
vykonávania pravidiel ochrany súkromia 
a zvyšovania informovanosti v kompetencii 
členských štátov, a to aj prostredníctvom 
vyšších investícií a ďalších zdrojov 
na vnútroštátnej úrovni, EÚ by mala 
zohrávať významnejšiu úlohu napríklad 
vytvorením právomocí EÚ v oblasti 
občianskeho vzdelávania o ochrane 
údajov;56

4 . Lepšie presadzovať kritériá oprávnenosti 
pre európske a vnútroštátne orgány 
na ochranu údajov, pokiaľ ide o kvalifikáciu 
a vhodnosť, s cieľom zabezpečiť najvyššiu 
úroveň nezávislosti ich členov.57 58
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27. Návrh: Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie 
faktov, kybernetická bezpečnosť59

Cieľ: Bojovať proti dezinformáciám podporou nezávislosti a plurality médií a mediálnej 
gramotnosti, konkrétne:

Opatrenia:

1 . Zaviesť právne predpisy, ktoré 
riešia ohrozenie nezávislosti médií 
prostredníctvom minimálnych noriem 
v rámci celej EÚ vrátane preskúmania 
obchodného modelu médií s cieľom 
zabezpečiť integritu a nezávislosť 
mediálneho trhu EÚ;60

2. Prísne presadzovať pravidlá hospodárskej 
súťaže v mediálnom sektore EÚ s cieľom 
zabrániť veľkým mediálnym monopolom 
a zabezpečiť pluralitu médií a ich 
nezávislosť od nevhodného politického, 
podnikového a/zahraničného zasahovania; 
Mala by sa podporovať aj kvalitná 
žurnalistika so zavedenými vysokými 
etickými a samoregulačnými normami;61

3 . Zriadiť orgán EÚ zodpovedný za riešenie 
cielených dezinformácií a zasahovania 
a boj proti nim, zvyšovanie situačnej 
informovanosti a posilňovanie organizácií 
na overovanie faktov, ako aj nezávislých 
médií. Ďalej by sa mali aktívnejšie 
podporovať a propagovať tzv. horúce 
linky a webové stránky, ako je Europe 

Direct, na ktorých môžu občania, ako 
aj vnútroštátne médiá požadovať 
a poskytovať overené informácie 
o európskej politike a stratégiách; 62 63

4 . Podporiť mediálnu gramotnosť občanov 
a zvýšiť povedomie o dezinformáciách 
a neúmyselnom šírení falošných správ, a to 
aj povinnými školeniami v školách; Členské 
štáty by sa tiež mali nabádať, aby na tento 
účel poskytli primerané ľudské a finančné 
zdroje; 64

5 . Vyžadovať od online platforiem na základe 
existujúcich iniciatív, akou je Kódex 
postupov proti šíreniu dezinformácií 
a Európske stredisko pre monitorovanie 
digitálnych médií (EDMO), aby vydali jasné 
vyhlásenie o algoritmoch, ktoré používajú 
(ponechávajúc užívateľom možnosť 
rozhodnúť sa, či im budú podliehať), 
a o rizikách vystavenia používateľov 
dezinformáciám, no zároveň hájiť právo 
na zákonnú slobodu prejavu a právo 
na súkromie.65 66
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28. Návrh: Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie 
faktov, kybernetická bezpečnosť

Cieľ: Posilniť úlohu EÚ v boji proti kybernetickým hrozbám, konkrétne:

Opatrenia:

1 . Posilniť Agentúru Európskej únie pre 
kybernetickú bezpečnosť (ENISA) s cieľom 
chrániť jednotlivcov, organizácie a inštitúcie 
pred narušením kybernetickej bezpečnosti 
a využívaním umelej inteligencie 
na kriminálne účely; Zároveň by sa mala 
zabezpečiť ochrana údajov a ochrana 
osobných údajov; 67 68

2. Posilniť koordináciu vnútroštátnych 
orgánov kybernetickej bezpečnosti 
a vyvinúť dodatočné úsilie, vďaka ktorému 
sa budú pravidlá na úrovni EÚ vykonávať aj 
na vnútroštátnej úrovni.69 70

29. Návrh: Antidiskriminácia, rovnosť a kvalita života71

Cieľ: Prijať opatrenia, ktoré zharmonizujú životné podmienky v celej EÚ a zlepšia kvalitu života 
občanov v sociálno-ekonomickej oblasti, konkrétne:

Opatrenia:

1 . Po konzultácii s odborníkmi a sociálnymi 
partnermi vypracovať transparentné 
ukazovatele kvality života vrátane 
hospodárskych a sociálnych kritérií 
a kritérií právneho štátu s cieľom stanoviť 
jasný a realistický časový plán na zvýšenie 
sociálnych štandardov a dosiahnutie 
spoločnej sociálno-ekonomickej štruktúry 
EÚ, a to aj prostredníctvom implementácie 
európskeho piliera sociálnych práv. Tie 
by sa mali začleniť do rámca správy 
hospodárskych záležitostí a procesu 
európskeho semestra;72 73

2. Zvýšiť a uľahčiť priame verejné investície 
do vzdelávania, zdravotníctva, bývania, 
fyzickej infraštruktúry, starostlivosti 
o starších ľudí a ľudí so zdravotným 
postihnutím. Ďalšie investície by sa mali 
zamerať na zabezpečenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom občanov. 
Takéto investície by sa mali realizovať 
úplne transparentným spôsobom, ktorý 
umožní sledovať celý proces;74

3 . Podporiť zdaňovanie veľkých korporácií, 
bojovať proti prístupu k daňovým rajom 

a odstrániť ich existenciu v EÚ, aby sa 
zvýšili verejné investície orientované 
predovšetkým na vzdelávanie (štipendiá, 
Erasmus) a výskum. Boj proti daňovým 
únikom v celej EÚ by mal byť aj spôsobom 
na získanie finančných prostriedkov 
na verejne financované iniciatívy;75 76

4 . Stanoviť kritériá platné v celej EÚ 
týkajúce sa nediskriminácie na trhu 
práce, stimulovať súkromné spoločnosti, 
aby prijímali ľudí, ktorí sú najčastejšie 
vystavení diskriminácii (napr. mladí 
ľudia, staršie osoby, ženy, menšiny), a to 
aj prostredníctvom dotácií, a následne 
pomocou dočasných kvót; V tejto súvislosti 
by mali byť úzko zapojení sociálni partneri. 
Diskriminácii mimo trhu práce by sa tiež 
malo zabrániť zákonom a mala by sa 
podporovať rovnosť;77

5 . Zabezpečiť vytvorenie a uľahčenie 
fungovania cenovo dostupných materských 
škôl vo verejnom, ako aj v súkromnom 
sektore, a bezplatnej starostlivosti o deti 
pre tých, ktorí ju potrebujú.78
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30. Návrh: Práva zvierat, poľnohospodárstvo79

Cieľ: Prijať rozhodné opatrenia s cieľom propagovať a zaručiť poľnohospodárstvo šetrnejšie 
k životnému prostrediu a klíme, konkrétne:

Opatrenia:

1 . Stanoviť podrobné, merateľné a časovo 
ohraničené minimálne kritériá na ochranu 
hospodárskych zvierat s cieľom zabezpečiť 
vyššie štandardy pre dobré životné 
podmienky zvierat v súlade so zavedením 
cieľov udržateľnosti a integrovaného 
prístupu k potravinovému systému;80 81

2. Zaviesť finančnú penalizáciu za negatívne 
externality poľnohospodárskej činnosti 
(napríklad skleníkové plyny, používanie 
pesticídov, nadmerné používanie vody, 
preprava na dlhé vzdialenosti atď.) 
na základe ich vplyvu na životné prostredie. 

Týmto pravidlom by sa mal riadiť aj 
poľnohospodársky tovar dovážaný do EÚ, 
a to aj prostredníctvom ciel, aby sa 
odstránila akákoľvek konkurenčná výhoda 
vyplývajúca z nižších environmentálnych 
noriem;82

3 . Znížiť dotácie poľnohospodárskej 
veľkovýroby, ktorá neprispieva 
k udržateľnému prechodu, a presmerovať 
tieto zdroje na podporu environmentálne 
udržateľného poľnohospodárstva, 
a zároveň zabezpečiť cenovo dostupné 
potravinové výrobky.83 84
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Digitálna transformácia

Európa sa musí stať svetovým lídrom a tvorcom noriem digitálnej transformácie a určovať 
európsky spôsob budovania etickej, transparentnej a bezpečnej digitálnej spoločnosti, ktorej 
centrom je človek. Európa potrebuje ambiciózny prístup a naplno využívať príležitosti, ktoré 
prináša digitalizácia, no zároveň zvládať aj jej riziká a výzvy. Digitalizácia sa týka všetkých 
oblastí našej spoločnosti a musí sa v nich zohľadniť. V tejto súvislosti sa poukázalo na Európske 
vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách pre digitálne desaťročie a predložili sa návrhy 
na zváženie možnej budúcej Charty digitálnych práv.

Agresia Ruska na Ukrajine len zdôraznila mnohé otázky, ktoré sa riešia v návrhoch, ako je potreba 
digitálnej suverenity a zvýšený dôraz na kybernetickú obranu a ochranu pred dezinformáciami. 
Ukázalo sa tiež, že ozbrojené konflikty majú v súčasnosti dôsledky v digitálnej oblasti, 
z čoho vyplývajú nové problémy, ako napríklad dôsledky zmocnenia sa osobných informácií 
z dlhodobého hľadiska a neoprávnené využívanie týchto údajov v budúcnosti.

31. Návrh: Prístup k digitálnej infraštruktúre85

Cieľ: Rovný prístup k internetu je základným právom každého občana Európy. Navrhujeme, aby 
každý človek v Európe mal praktické právo na prístup k internetu a k digitálnym službám a aby sa 
nezávislosť digitálnej infraštruktúry EÚ zvýšila.

Opatrenia:

1 . Investovať do kvalitnej a inovatívnej 
digitálnej infraštruktúry (vrátane rozvoja 5G 
a 6G v Európe); (odporúčania EPO1 č. 40 
a 47 a holandského NPO 1);

2. Zaistiť rýchly, finančne dostupný, bezpečný 
a stabilný prístup k internetu kdekoľvek 
v EÚ vrátane roamingu, prioritne zaviesť 
internetové pripojenie do nepokrytých 
miest/mŕtvych zón a vidieckych oblastí 
a odľahlých a okrajových regiónov 
s cieľom odstrániť digitálnu priepasť 
medzi jednotlivými členskými štátmi aj 
v rámci nich a zabezpečiť, aby sa na nikoho 
nezabudlo; (odporúčania EPO1 č. 17 a 47 
a holandského NPO 1);

3 .  Urýchliť zavádzanie digitálnej a elektrickej 
infraštruktúry vo verejných a súkromných 
priestoroch s cieľom umožniť používanie 
elektrických a autonómnych vozidiel; 
(diskusia v pracovnej skupine);86

4 . Prijať opatrenia na zabezpečenie 
spravodlivej a otvorenej hospodárskej 

súťaže a zamedzenie monopolov, 
výhradného správania predajcov, 
koncentrácie údajov a závislosti 
od nedemokratických krajín vo vzťahu 
k infraštruktúre a službám a zlepšenie trhov 
z pohľadu spotrebiteľov; (odporúčanie 
EPO1 č. 17);

5 . Uprednostňovať deti a rodiny a starých 
ľudí, ako aj zraniteľné skupiny, pokiaľ ide 
o prístup k internetu a hardvéru, najmä 
v súvislosti s prístupom k vzdelávaniu, 
verejným službám a zdravotníctvu; 
(odporúčanie EPO1 č. 17 a diskusia 
v pracovnej skupine);

6. Zlepšiť digitálny prístup k základným 
verejným a súkromným službám pre 
občanov a podniky a ich dostupnosť, 
napríklad k administratívnym postupom, 
a zabezpečiť inkluzívny prístup k týmto 
službám a podporu prostredníctvom 
helpdeskov; (diskusia v pracovnej skupine, 
viacjazyčná digitálna platforma);
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7 . Harmonizáciou kvalitných digitálnych 
noriem a skvalitnením bezpečnej mobility 
údajov s cieľom uľahčiť cezhraničnú 
interoperabilitu; (diskusia v pracovnej 
skupine, viacjazyčná digitálna platforma);

8. Zváženie environmentálnych vplyvov 
digitálnej infraštruktúry a digitalizácie 
s cieľom zabezpečiť udržateľnosť digitálnej 
transformácie a usilovať sa o zelenú 
digitálnu spoločnosť. (diskusia v pracovnej 
skupine, viacjazyčná digitálna platforma)

32. Návrh: Digitálna gramotnosť a zručnosti na posilnenie 
postavenia ľudí87

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ umožnila všetkým európskym občanom využívať výhody digitalizácie 
tým, že im poskytne potrebné digitálne zručnosti a príležitosti.

Opatrenia:

1 . Zabezpečiť prístup k formálnej 
a neformálnej digitálnej gramotnosti 
a odbornej príprave a vzdelávaniu v oblasti 
zručností vrátane školských osnov 
vo všetkých etapách života na základe 
aktuálnych iniciatív na európskej úrovni 
s osobitným zameraním na začlenenie 
zraniteľných skupín a starších, zlepšenie 
digitálnych zručností detí spôsobom 
vhodným pre ich zdravý vývoj a riešenie 
digitálnych nerovností vrátane digitálnych 
rodových rozdielov; (odporúčanie EPO1 
č. 8, NPO Taliansko 5.2 a diskusia 
v pracovnej skupine);

2. Zabezpečiť zdravé používanie internetu 
podnecovaním členských štátov 
na zavedenie odbornej prípravy v oblasti 
digitálnych zručností pre všetky vekové 
skupiny do štandardných programov 
a učebných osnov stanovených 
na európskej úrovni, napr. v súvislosti 
s rizikami a pozitívami internetu, online 
práv používateľov a webovej etikety; 
(odporúčanie EPO1 č. 47 a diskusia 
v pracovnej skupine);

3 . Prijať všetky potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby digitalizácia 
spoločnosti nevynechávala starších a aby 
im bola dostupná technológia na základe 
podpory programov a iniciatív, napríklad 

vo forme kurzov prispôsobených ich 
potrebám. Zároveň by sa malo zabezpečiť, 
aby k základným službám bolo možné 
pristupovať aj osobne a bez použitia 
digitálnych prostriedkov; (odporúčania 
EPO1 č. 34 a 47);

4 . Do škôl, ktoré pripravia mladých ľudí na trh 
práce budúcnosti, zaviesť certifikáciu 
digitálnych zručností na úrovni EÚ; 
(odporúčanie EPO1 č. 8);

5 . Rozvinúť odbornú prípravu koordinovanú 
na úrovni EÚ na rekvalifikáciu a zvyšovanie 
kvalifikácií pracovníkov na zachovanie 
ich konkurencieschopnosti na trhu práce 
pri súčasnom zohľadnení kompetencií 
a zručností potrebných v malých 
a stredných podnikoch a trénovať 
digitálnych expertov (odporúčanie EPO1 
č. 8 a diskusia v pracovnej skupine);

6. Zvyšovať informovanosť o súčasných 
digitálnych platformách, ktoré spájajú 
ľudí so zamestnávateľmi a pomáhajú pri 
hľadaní pracovných miest v EÚ, podobne 
ako EURES; (odporúčanie EPO1 č. 8);

7 . Zvýšiť investície a úsilie na podporu 
digitalizácie vzdelávania vrátane 
vysokoškolského vzdelávania (diskusia 
v pracovnej skupine/viacjazyčná digitálna 
platforma).
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33. Návrh: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – 
kybernetická bezpečnosť a dezinformácie88

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ v záujme bezpečnej, odolnej a dôveryhodnej digitálnej spoločnosti 
zabezpečila účinné a rýchle vykonávanie platných právnych predpisov a mala viac právomocí 
na posilnenie kybernetickej bezpečnosti, riešenie nezákonného obsahu a počítačovej kriminality, 
boj proti kybernetickým hrozbám zo strany neštátnych subjektov a autoritárskych štátov 
a zotavenie z nich a na riešenie dezinformácií.

Opatrenia:

1 . Posilniť kapacity Europolu/Európskeho 
centra boja proti počítačovej kriminalite, 
pokiaľ ide o finančné a ľudské zdroje, 
umožniť aktívnejší prístup v boji proti 
počítačovej kriminalite a vytvárať spoločné 
európske spôsobilosti kybernetickej obrany 
proti rozsiahlym útokom, a to aj lepšou 
spoluprácou; (odporúčanie EPO1 č. 39, 
NPO Litva 2.6, NPO Holandsko 1 a diskusia 
v pracovnej skupine);

2. Prijatie potrebných opatrení na prípravu 
a rýchle zotavenie sa z akýchkoľvek 
rozsiahlych útokov a výpadkov, napríklad 
zabezpečením odolnej infraštruktúry 
a alternatívnych komunikačných kanálov; 
(diskusia v pracovnej skupine);

3 . Zabezpečiť podobné sankcie a ich rýchle 
a účinné presadzovanie v členských štátoch 
v prípade počítačovej kriminality lepšou 
koordináciou miestnych, regionálnych 
a národných centier a orgánov kybernetickej 
bezpečnosti (odporúčanie EPO1 č. 39);

4 . Zvyšovať digitálnu gramotnosť a kritické 
myslenie ako spôsob boja proti 
dezinformáciám, hrozbám a prejavom 

nenávisti na internete, ako aj temným 
vzorcom a preferenčným cenám (diskusia 
v pracovnej skupine);

5 . Bojovať proti dezinformáciám legislatívou 
pre online platformy a spoločnosti v oblasti 
sociálnych médií riešením zraniteľnosti 
voči dezinformáciám a zavádzaním 
opatrení na zabezpečenie transparentnosti, 
ako sú napríklad algoritmy umelej 
inteligencie, ktoré dokážu vyzdvihnúť 
dôveryhodnosť informácií v sociálnych 
a nových médiách tým, že používateľovi 
poskytnú zdroje overených informácií. Keď 
sa používajú algoritmy, konečnú kontrolu 
nad rozhodovacími procesmi by naďalej 
mali mať ľudia; (odporúčanie EPO1 č. 46 
a diskusia v pracovnej skupine);

6. Podporovať digitálne platformy, ktoré 
zabezpečujú mediálnu pluralitu a poskytujú 
zdroje a iniciatívy na hodnotenie 
dôveryhodnosti a nestrannosti informácií 
(napríklad televízia, tlač, rozhlas a iné 
médiá) pri rešpektovaní zásady slobody 
médií a občanom poskytujú informácie 
o kvalite správ (odporúčanie EPO1 č. 46);
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34. Návrh: Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – ochrana 
údajov89

Cieľ: Podporujeme dátovú suverenitu jednotlivcov, lepšiu informovanosť a účinnejšie vykonávanie 
a presadzovanie platných pravidiel ochrany údajov s cieľom posilniť osobnú kontrolu vlastných 
údajov a obmedziť zneužívanie údajov.

Opatrenia:

1 . Lepšie vysvetľovať pravidlá ochrany 
údajov, zvýšiť transparentnosť a zlepšiť 
komunikáciu tvorbou usmernení pre texty 
o informovanom súhlase napísaných 
jednoducho a jasne, zrozumiteľne pre 
každého, vrátane vizuálnejších spôsobov 
poskytovania súhlasu s použitím 
údajov, spolu s informačnou kampaňou 
a zabezpečením potrebných zručností 
pre tých, ktorí údaje spracúvajú, 
a poradenstvom pre tých, ktorí potrebujú 
pomoc; (odporúčania EPO1 číslo 12 a 45, 
NPO Holandsko 2);

2. Zabezpečiť, aby platil zákaz tzv. 
automatického súhlasu pri opätovnom 
využívaní alebo predaji údajov; 
(odporúčanie EPO1 č. 42);

3 . Zabezpečiť, aby sa žiadosti používateľov 
o trvalé vymazanie údajov riešili v určenom 
čase; (odporúčanie EPO1 č. 42);

4 . Používateľom poskytovať zrozumiteľné 
a čo najstručnejšie informácie o spôsobe 
použitia údajov a totožnosti ich 
používateľa; (odporúčanie EPO1 č. 42);

5 . Zabezpečiť, aby mimoeurópske spoločnosti 
dodržiavali európske pravidlá ochrany 
údajov; (odporúčania EPO1 č. 42 a 43);

6. Podporiť certifikačný systém na úrovni 
EÚ na dostupné, jasné a jednoduché 
preukazovanie súladu so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov, ktorý 
bude viditeľný na webových sídlach 
a platformách a vydá ho nezávislý 
certifikačný orgán na európskej úrovni. 
Nemal by byť neprimeranou záťažou pre 
malé a stredné podniky; (odporúčanie EPO1 
č. 44 a diskusia v pracovnej skupine);

7 . Zabezpečiť, aby sa občanom pri riešení 
problémov s prípadmi neuplatňovania 
alebo odvolania súhlasu poskytovala 
účinná a rýchla pomoc. Na tento účel 
treba lepšie vymedziť rušivé správanie a 
na európskej úrovni vypracovať usmernenia 
a mechanizmy pre vylúčenie a zrušenie 
údajov a na identifikáciu a sankcionovanie 
podvodníkov; (odporúčanie EPO1 č. 43 
a diskusia v pracovnej skupine);

8. Zabezpečiť sankcie vrátane pokút úmerných 
obratu podnikov a obmedzeniam ich 
prevádzok, ako je napríklad uloženie 
dočasných alebo definitívnych zákazov 
neželaného spracovania údajov a podporiť, 
aby ich európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov a vnútroštátne agentúry 
v plnej miere uplatňovali (odporúčania EPO1 
č. 42 a 43 a diskusia v pracovnej skupine);
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35. Návrh: Digitálne inovácie na posilnenie sociálneho 
a udržateľného hospodárstva90

Cieľ: Navrhujeme, aby EÚ podporovala opatrenia v oblasti digitalizácie, ktoré posilnia 
hospodárstvo a jednotný trh spravodlivým a udržateľným spôsobom, zvýšia európsku 
konkurencieschopnosť v oblasti technológií a inovácií, posilnia jednotný digitálny trh pre podniky 
všetkých veľkostí a Európu premenia na svetového lídra v digitálnej transformácii a digitalizácii 
zameranej na človeka.

Opatrenia:

1 . Prijatím alebo sprísnením právnych 
predpisov na reguláciu tzv. inteligentnej 
práce (zameranej na človeka) 
s prihliadnutím na jej vplyv na fyzické 
a duševné zdravie pracovníkov, napríklad 
zaistením práva odpojiť sa. Súčasťou 
prístupu zameraného na človeka by mala 
byť zásada ľudskej kontroly; (odporúčanie 
EPO1 č. 7 a diskusia v pracovnej skupine);91

2. Právnymi predpismi EÚ, ktoré budú 
spoločnosti motivovať k spoločenskej 
zodpovednosti a zachovávania kvalitných 
inteligentných pracovných miest 
v Európe, čím sa zabráni ich presunom 
do krajín s nižšími nákladmi. Stimuly 
môžu byť finančné a/alebo súvisieť 
s dobrou povesťou a mali by zohľadňovať 
medzinárodne uznávané environmentálne, 
sociálne a správne kritériá. EÚ by mala 
preto zriadiť pracovnú skupinu expertov 
všetkých zainteresovaných strán s cieľom 
preskúmať a sprísniť tieto právne predpisy; 
(odporúčanie EPO1 č. 7);

3 . Zabezpečiť ľudský dohľad nad 
rozhodovacími procesmi, ktorých 
súčasťou je umelá inteligencia 
na pracovisku a transparentnosť 
algoritmov; zohľadniť negatívne vplyvy 
neobmedzeného digitálneho dohľadu 
na pracovisku; informovať pracovníkov 
a konzultovať s nimi pred zavedením 
digitálnych technológií s vplyvom 
na pracovné podmienky; zabezpečiť, 
aby nové formy práce, ako je práca pre 
platformy, rešpektovali práva pracovníkov 
a poskytovali primerané pracovné 
podmienky; (diskusia v pracovnej skupine);

4 . Iniciovať podporu práce na diaľku, napríklad 
z kancelárskych priestorov s prístupom 
k spoľahlivému, rýchlemu internetovému 
pripojeniu a digitálnej odbornej príprave 
a poskytovať ergonomické vybavenie 
do kancelárií v domácnosti; (odporúčanie 
EPO1 č. 17 a diskusia v pracovnej skupine);

5 . Zaviesť verejne prístupný digitálny bodový 
systém na hodnotenie a porovnávanie 
aktuálnej úrovne digitalizácie podnikov 
v EÚ; (NPO Nemecko);

6. Dosiahnutie silnej a konkurencieschopnej 
digitálnej ekonomiky a spravodlivé šírenie 
výhod digitálnej transformácie v celej 
Európe zameraním sa na technológie 
a inovácie ako hybnej sily rastu, 
podporou transformačného výskumu 
svetovej triedy a vytvorením priestoru 
pre inovačné ekosystémy vo všetkých 
regiónoch zlepšením prevádzkového 
prostredia MSP a začínajúcich podnikov 
a spravodlivého prístupu k financovaniu 
a odstránením právnej alebo inej záťaže, 
ktorá bráni cezhraničným aktivitám. (NPO 
1.3 Taliansko, diskusia pracovnej skupiny 
a viacjazyčná digitálna platforma)

7 . Budovať dátovú infraštruktúru na základe 
európskych hodnôt; Uplatňovať zásadu 
„najprv digitálne“ a „jedenkrát a dosť“ 
a podporovať digitálny a bezpečný prístup 
k údajom pre inovácie a podnikanie; 
podpora digitalizácie verejných služieb. 
(diskusia pracovnej skupiny a viacjazyčná 
digitálna platforma);

8. Plne využívať potenciál dôveryhodného 
a zodpovedného využívania umelej 
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inteligencie, potenciálu technológie 
blockchainu a cloudových služieb, stanoviť 
záruky a normy, ktorými sa zabezpečí 
transparentnosť, interoperabilita, vybuduje 
dôvera a zlepší jednoduchosť používania 
a zabráni jednostranne navrhnutým 
a diskriminačným algoritmom; (diskusia 
v pracovnej skupine a viacjazyčná digitálna 
platforma)

9. Presadzovať softvér s otvoreným 
zdrojovým kódom a využívať ho 
vo vzdelávaní a odbornej príprave 
a voľný prístup k výskumu a softvéru 
financovanému z verejných prostriedkov; 
(diskusia v pracovnej skupine a viacjazyčná 
digitálna platforma)

10. Zaviesť spoločnú európsku digitálnu 
identitu na podporu cezhraničných 
digitálnych transakcií a služieb spolu 
s rámcom európskych noriem a usmernení 
s potrebnými zárukami; (diskusia 
v pracovnej skupine a viacjazyčná digitálna 
platforma)

11 . Hodnotiť realizovateľnosť digitalizácie 
informácií o výrobkoch pre spotrebné 
výrobky a výživové produkty pomocou 
normalizovanej európskej aplikácie, čím 
sa umožní používateľsky ústretovejší 
prístup a zabezpečia dodatočné informácie 
o produktoch a výrobnom reťazci 
(odporúčanie EPO1 č. 42 a 43 a diskusia 
v pracovnej skupine);
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Európska demokracia

36. Návrh: Účasť a informovanosť občanov a mládež

Cieľ: Zvýšiť účasť občanov a zapojenie mládeže do demokracie na úrovni Európskej únie s cieľom 
rozvíjať „plnú občiansku skúsenosť“ Európanov, zabezpečiť, aby bol ich hlas vypočutý aj v období 
medzi voľbami a aby bola účasť účinná. Preto by sa pri každej téme mala zvážiť najvhodnejšia 
forma účasti, napríklad:

1 . Zlepšiť účinnosť existujúcich a rozvoj 
nových mechanizmov účasti občanov 
v súlade s acquis EÚ prostredníctvom 
lepšieho informovania o nich. 
Všetky informácie o participatívnych 
oblastiach by mali byť ideálne zhrnuté92 
na integrovanom oficiálnom webovom sídle 
s rôznymi funkciami.93 Mal by sa vytvoriť 
mechanizmus na monitorovanie politických 
a legislatívnych iniciatív, ktoré vyplynuli 
z procesov participatívnej demokracie;94 
Participatívne mechanizmy by mali byť 
inkluzívne a ich komunikácia by mala byť 
schopná osloviť rôznorodú verejnosť. 
Pozornosť by sa mala venovať obsahu, 
témam a moderátorským zručnostiam. 
Mali by obsahovať analýzu vplyvu 
diskutovaných politík, okrem iného na ženy 
a zraniteľné osoby.95

2. Zvýšiť frekvenciu online a offline interakcií 
medzi inštitúciami EÚ a jej občanmi 
prostredníctvom rôznych spôsobov 
interakcie s cieľom zabezpečiť, aby sa 
občania mohli zúčastňovať na procese 
tvorby politiky EÚ s cieľom vyjadriť svoje 
názory a získať spätnú väzbu, a vytvorenie 
charty pre úradníkov EÚ o účasti občanov;96     

3 . Ponúknuť používateľsky ústretovú digitálnu 
platformu, kde si občania môžu vymieňať 
nápady, predkladať otázky zástupcom 
inštitúcií EÚ a vyjadrovať svoje názory 
na dôležité záležitosti EÚ a legislatívne 
návrhy, najmä pokiaľ ide o mládež. 
Platforma by mala umožniť aj online 
prieskumy verejnej mienky;97

4 . Zlepšiť a zefektívniť existujúce mechanizmy 
na európskej, vnútroštátnej a miestnej 
úrovni s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť, 
prístupnosť, viditeľnosť a inkluzívnosť;98

5 . Zapojiť organizovanú občiansku 
spoločnosť, regionálne a miestne orgány 
a existujúce štruktúry, ako je Európsky 
hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 
a Výbor regiónov (VR)99, do procesu účasti 
občanov;100

6. Vytvoriť systém miestnych zástupcov 
EÚ, aby sa zmenšila vzdialenosť medzi 
inštitúciami EÚ a európskymi občanmi;101

7 . Pravidelne organizovať občianske 
zhromaždenia na základe právne záväzných 
právnych predpisov EÚ. Účastníkov treba 
vyberať náhodne a používať kritériá 
reprezentatívnosti a účasť treba stimulovať. 
V prípade potreby sa poskytne podpora 
odborníkov, aby členovia zhromaždenia 
mali dostatok informácií na diskusie. Ak 
inštitúcie ich výsledky nezohľadnia, malo 
by to byť riadne odôvodnené.102 Účasť 
a predchádzajúce zapojenie občanov 
a občianskej spoločnosti je dôležitým 
základom pre politické rozhodnutia, ktoré 
majú prijať volení zástupcovia. EÚ je 
založená na zastupiteľskej demokracii: 
prostredníctvom volieb do Európskeho 
parlamentu občania dávajú jasný mandát 
svojim zástupcom a nepriamo sa vyjadrujú 
k politikám EÚ.103

8. Poskytovať väčšiu finančnú a inú 
štrukturálnu podporu občianskej 
spoločnosti, najmä mládežníckej 
občianskej spoločnosti, a podporovať 
miestne orgány pri zriaďovaní miestnych 
rád mládeže;104 to by sa dalo dosiahnuť 
prostredníctvom osobitného piliera 
v európskom akčnom pláne pre 
demokraciu, ktorý by zahŕňal zapojenie 
občianskej spoločnosti a sociálnych 
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partnerov, a prostredníctvom osobitnej 
stratégie pre občiansku spoločnosť;105

9. Zaviesť posudzovanie právnych predpisov 
s ohľadom na mládež vrátane posúdenia 
vplyvu a konzultačného mechanizmu so 
zástupcami mladých ľudí, ak sa právne 
predpisy považujú za predpisy s vplyvom 
na mladých ľudí;106

10. Posilniť spoluprácu medzi zákonodarcami 
EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti 
s cieľom využiť prepojenie medzi 
rozhodujúcimi činiteľmi a občanmi, 
ktoré vytvoria organizácie občianskej 
spoločnosti.107

11 . Zhrnúť prvky účasti občanov v Charte EÚ 
pre zapojenie občanov do záležitostí EÚ.

37. Návrh: Účasť a informovanosť občanov a mládež

Cieľ: Zabezpečiť, aby bola Európska únia zrozumiteľnejšia a prístupnejšia, a posilniť108 spoločnú 
európsku identitu, a to najmä prostredníctvom:

1 . Zaručenia minimálnej úrovne vzdelania 
o EÚ, a najmä o jej demokratických 
procesoch vrátane histórie európskej 
integrácie a európskeho občianstva. 
Ľudia všetkých vekových kategórií 
by mali mať možnosť využívať takéto 
programy, ktoré by mali byť navrhnuté 
pútavým spôsobom primeraným veku, 
napríklad prostredníctvom vypracovania 
osobitných programov a vzdelávacieho 
materiálu pre deti a školy;109 a organizácie 
občianskej spoločnosti pôsobiace v oblasti 
neformálneho vzdelávania;110

2. Zabezpečenia toho, aby boli spoľahlivé 
informácie o EÚ ľahko a inkluzívnym 
spôsobom prístupné všetkým občanom. 
Inštitúcie EÚ by mali vo svojej komunikácii 
používať prístupnejší jazyk a vyhýbať 
sa používaniu byrokratických výrazov 
a zároveň zachovať kvalitu a odbornosť 
daných informácií a prispôsobiť informácie 
rôznym komunikačným kanálom a profilom 
publika.111 Malo by sa zvážiť napríklad 
vytvorenie mobilnej aplikácie, v ktorej by 
sa informácie o politikách EÚ uvádzali 
v zrozumiteľnom jazyku.112 Osobitné 
úsilie by sa malo vynaložiť na oslovenie 
mladých ľudí prostredníctvom digitálnych 
médií, mládežníckych hnutí a rôznych 
„veľvyslancov“ (organizácií a jednotlivcov), 
ktorí budú vysvetľovať113 projekt EÚ;114

3 . Väčšieho využívania umelej inteligencie 
a prekladateľských technológií 
na obchádzanie115 jazykových bariér,116 

zabezpečenie prístupnosti a použiteľnosti 
všetkých digitálnych nástrojov pre osoby so 
zdravotným postihnutím;117

4 . Obrany a podpory slobodných, pluralistických 
a nezávislých médií a nabádania médií 
vrátane verejnoprávnych vysielateľov 
a verejných spravodajských agentúr 
a európskych médií, aby sa pravidelnejšie 
zaoberali európskymi záležitosťami, 
a zároveň rešpektovania ich slobody 
a nezávislosti, aby sa zabezpečilo pravidelné 
a komplexné pokrytie vo všetkých členských 
štátoch EÚ;118 zintenzívnenia boja proti 
dezinformáciám a zahraničným zásahom 
a zabezpečenia ochrany novinárov;119

5 . Priblíženia Európy občanom zlepšením120 
kontaktných miest a špecializovaných centier 
(Houses of Europe) na miestnej úrovni 
s cieľom poskytovať zdroje, informácie 
a poradenstvo občanom v otázkach EÚ, ako 
aj počúvať ich obavy a zapájať sa do diskusií 
so združeniami s cieľom pomôcť šíriť názory 
občanov na európskej úrovni;121

6. Podniknutia ďalších krokov na posilnenie 
spoločnej identity Európanov, napríklad 
prostredníctvom fondu EÚ na podporu 
online a offline interakcií (t. j. výmenných 
programov, panelov, stretnutí) s krátkym 
i dlhším trvaním medzi občanmi EÚ, 
vytvorenia spoločných športových podujatí 
a tímov alebo uzákonenia Dňa Európy (9. 
máj) ako ďalšieho122 európskeho sviatku 
pre všetkých občanov EÚ.123
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38. Návrh: Demokracia a voľby

Cieľ: Posilniť európsku demokraciu posilnením jej základov, zvýšením účasti na voľbách 
do Európskeho parlamentu, podporou nadnárodnej diskusie o európskych otázkach 
a zabezpečením silného prepojenia medzi občanmi a ich volenými zástupcami, a to najmä 
prostredníctvom:

X  Zástupcovia Európskej komisie vysvetlili, že by sa mali zaviesť po prechodnom období, aby sa veci neunáhlili.
XI  Pozícia EP: Za predsedu Európskej komisie by mal byť zvolený hlavný kandidát európskej politickej strany, ktorá získala najvyšší podiel 

hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorého môže podporiť väčšina poslancov Európskeho parlamentu. V prípade, že nie je 
možné dosiahnuť koaličnú väčšinu, úloha by sa mala prideliť ďalšiemu hlavnému kandidátovi. Na tento účel môžu európske politické 
strany nominovať kandidátov na funkciu predsedu Komisie. Pán Paulo Rangel: v záujme posilnenia procesu hlavného kandidáta by 
sa mali pozície Európskeho parlamentu a Európskej rady vymeniť, čo znamená zmenu zmlúv: predsedu Komisie navrhne Parlament 
a schváli Rada. MDP (Záverečná správa spoločnosti Kantar: „Skupina príspevkov diskutuje o voľbe predsedu Komisie a menovaní 
komisárov vrátane systému hlavných kandidátov). EYE, s. 23: „Kandidáti na predsedu Komisie by sa nemali vyberať na základe 
zákulisných rokovaní medzi víťaznými stranami. Mali by sme presadiť tzv. systém hlavných kandidátov, v ktorom každá strana pred 
volebnou kampaňou oznámi svojho kandidáta na predsedu Komisie v prípade, že táto strana získa väčšinu. Prostredníctvom aktívnej 
účasti na kampani a priamej interakcie s občanmi by budúci predseda mohol byť užšie prepojený s európskym obyvateľstvom“, a 
diskusia pracovnej skupiny.

1 . Zabezpečenia ochrany hodnôt EÚ 
stanovených v zmluvách vrátane zásad 
právneho štátu a silného sociálneho 
modelu124, ktoré sú jadrom európskej 
demokracie. Európska únia by vo vzťahu 
k vonkajším krajinám v prvom rade mala 
posilniť spoločné demokratické hodnoty 
na svojich hraniciach. Až po dosiahnutí 
tohto cieľa môže byť Európska únia 
prostredníctvom diplomacie a dialógu 
vyslancom nášho demokratického modelu 
v krajinách, ktoré sú pripravené a ochotné 
ho uplatňovať.125

2. Prípravy celoeurópskeho referenda, 
ktoré by inicioval Európsky parlament, 
vo výnimočných prípadoch vo veciach, 
ktoré sú osobitne dôležité pre všetkých 
európskych občanov;126

3 . Zmeny volebných predpisov EÚ s cieľom 
harmonizovať volebné podmienky 
(vek voličov, dátum volieb, požiadavky 
na volebné obvody, kandidátov, politické 
strany a ich financovanie) pre voľby 
do Európskeho parlamentu, ako aj 
prostredníctvom posunu smerom k voľbám 
na základe celoeurópskeho zoznamu 
alebo s „nadnárodnými zoznamami“X 
s kandidátmi z viacerých členských štátov, 
pričom sa zohľadnia127 názory občanov 
v členských štátoch EÚ na túto otázku.128

 J Niektorí poslanci Európskeho parlamentu by 
mali byť volení na základe celoeurópskeho 
zoznamu a zvyšok by sa mal voliť 
v členských štátoch;129

 J Táto reforma by sa mala zamerať aj 
na uľahčenie možností digitálneho 
hlasovania130 a zaručenie účinných 
hlasovacích práv pre osoby so zdravotným 
postihnutím.131

4 . Posilnenia väzieb medzi občanmi a ich 
volenými zástupcami pri zohľadnení 
vnútroštátnych špecifík a túžby občanov 
byť bližšie k nim a pocitu, že ich obavy vedú 
ku konkrétnym krokom volených zástupcov 
v Európskom parlamente a národných 
parlamentoch.132 Je to však univerzálny 
problém a mali by sa angažovať ľudia 
všetkých vekových kategórií;133

 J Európski občania by mali mať väčšie 
slovo v tom, kto je zvolený za predsedu 
Komisie. To by sa mohlo dosiahnuť buď 
priamou voľbou predsedu Komisie134, alebo 
systémom vedúceho kandidátaXI;

 J Európsky parlament by mal mať právo 
legislatívnej iniciatívy s cieľom navrhnúť135 
témy, o ktorých sa má diskutovať, 
a následne prijať potrebné texty s cieľom 
nadviazať na odporúčania vyplývajúce 
z diskusií;136
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 J Európsky parlament by mal rozhodovať 
o rozpočte EÚ, keďže to je právom 
parlamentov na vnútroštátnej úrovni;XII,137

 J Zabezpečenia, aby sa politické strany, 
organizácie občianskej spoločnosti 
a odborové zväzy angažovali viac a boli 
dostupnejšie, aby sa občania viac zapájali 
do európskej demokracie.138 Prispelo by 
to aj k podnecovaniu začleňovania tém 

XII  Rada tento návrh nepokladá za návrh založený na odporúčaní občanov. Preto nie je v súlade s dohodnutou metodikou. Pozri tiež 
stanovisko občianskej zložky na strane 40.

EÚ do verejných diskusií prostredníctvom 
politických strán, organizovanej občianskej 
spoločnosti a sociálnych partnerov, a to 
nielen počas európskych volieb, ale aj pred 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
voľbami.139  
Demokracia je stelesnená v inštitúciách 
a v spoločnosti ako celku, a to aj 
na pracovisku prostredníctvom úlohy 
sociálnych partnerov.140
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39. Návrh: Rozhodovací proces EÚ

Cieľ: Zlepšiť rozhodovací proces EÚ s cieľom zabezpečiť schopnosť EÚ konať, pričom sa 
zohľadnia záujmy všetkých členských štátov a zaručí sa transparentný a zrozumiteľný proces pre 
občanov, a to najmä prostredníctvom:

1 . Prehodnotenia pravidiel rozhodovania 
a hlasovania v inštitúciách EÚ so 
zameraním na otázku jednomyseľného 
hlasovania, ktoré veľmi sťažuje dosiahnutie 
dohody, s cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet váh pre hlasovanie, aby sa chránili 
záujmy malých krajín;141

 J V oblasti všetkých otázok, o ktorých sa 
rozhoduje jednomyseľne, by sa o nich 
malo rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. 
Jedinými výnimkami by malo byť prijímanie 
nových členských štátov do EÚ a zmeny 
týkajúce sa základných zásad EÚ, ako 
sa stanovujú v článku 2 Zmluvy o EÚ 
a v Charte základných práv Európskej 
únie.142

2. Zabezpečenia transparentnosti 
rozhodovania s cieľom umožniť nezávislým 
pozorovateľom – občanom pozorne 
sledovať rozhodovací proces, zaručiť 
širšie 143právo na prístup k dokumentom 
a na tomto základe rozvíjať silnejšie 
väzby a posilnený dialóg medzi občanmi 
a inštitúciami EÚ;144

 J EÚ musí zlepšiť transparentnosť svojho 
rozhodovacieho procesu a inštitúcií. 
Napríklad zasadnutia Rady a Európskeho 
parlamentu vrátane hlasovania v nich by sa 
mali vysielať online rovnakým spôsobom. 
To by umožnilo zainteresovaným občanom 
sledovať tvorbu politík EÚ a brať politikov 
a tvorcov politík na zodpovednosť;145 právo 
Európskeho parlamentu na vyšetrovanie by 
sa malo posilniť;146

 J Rozhodovací proces EÚ by sa mal ďalej 
rozvíjať, aby sa viac zapájali národní, 
regionálni a miestni zástupcovia, 
sociálni partneri a organizovaná 
občianska spoločnosť.147 Mala by sa 
posilniť medziparlamentná spolupráca 
a dialóg. Národné parlamenty by mali 
byť tiež užšie zapojené do legislatívneho 
postupu Európskeho parlamentu, napr. 

prostredníctvom účasti na vypočutiach.148 
Lepšie zapojenie nižšej ako celoštátnej 
úrovne a Výboru regiónov navyše pomáha 
lepšie zohľadniť skúsenosti získané pri 
vykonávaní práva EÚ.149

3 . Zváženia zmeny názvov inštitúcií EÚ 
s cieľom objasniť ich funkcie a príslušnú 
úlohu v rozhodovacom procese EÚ pre 
občanov;150

 J Rozhodovací proces EÚ by mal byť 
založený na jasnejšej a zrozumiteľnejšej 
štruktúre, ktorá by sa mala podobať 
vnútroštátnym systémom151 a mala by 
výslovne odrážať rozdelenie právomocí 
medzi európskymi inštitúciami a členskými 
štátmi;152

 J Napríklad Rada EÚ by sa mohla nazývať 
Senát EÚ a Európska komisia by sa mohla 
nazývať Výkonná komisia EÚ.153

4 . Posilnenia realizačných kapacít Európskej 
únie v kľúčových dôležitých oblastiach.154

5 . Zabezpečenia riadnych mechanizmov 
a procesov občianskeho a sociálneho 
dialógu na každom stupni rozhodovacieho 
procesu EÚ, od posúdenia vplyvu až po 
navrhovanie a vykonávanie politík.155

6. Reformovania spôsobu fungovania 
Európskej únie lepším zapojením 
sociálnych partnerov a organizovanej 
občianskej spoločnosti. Posilnenie 
existujúcich štruktúr s cieľom lepšie 
zohľadniť potreby a očakávania občanov EÚ 
v rozhodovacom procese vzhľadom na ich 
význam v európskom demokratickom 
živote. V tomto rámci posilniť 
inštitucionálnu úlohu EHSV a posilniť 
jeho postavenie ako sprostredkovateľa 
a garanta činností participatívnej 
demokracie, ako je štruktúrovaný dialóg 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
a občianske panely. Angažovaná občianska 
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spoločnosť má zásadný význam pre 
demokratický život Európskej únie.156

7 . Opätovného otvorenia diskusie o ústave, 
v prípade potreby, s cieľom pomôcť lepšie 

konať v súlade s našimi hodnotami. Ústava 
by mohla byť presnejšia a mohli by sa 
zapojiť občania a dohodnúť sa pravidlá 
procesu rozhodovania.157

40. Návrh: Subsidiarita

1 . Aktívna subsidiarita a viacúrovňové 
riadenie sú kľúčové zásady a základné 
prvky fungovania EÚ a demokratickej 
zodpovednosti;158

2. EÚ by mala preskúmať mechanizmus 
umožňujúci národným parlamentom 
posúdiť, či nové legislatívne návrhy 
na európskej úrovni nezasahujú do ich 
zákonných právomocí a zaručiť možnosť 
navrhnúť legislatívnu iniciatívu na európskej 
úrovni. Takéto mechanizmy by sa mali 
rozšíriť aj na všetky regionálne parlamenty 
v rámci EÚ, ktoré majú legislatívnu 
právomoc;159

3 . Reforma Výboru regiónov tak, aby ponúkal 
primerané spôsoby dialógu pre regióny, 

mestá a obce alebo sa posilnila jeho 
úloha160 v inštitucionálnej štruktúre, ak ide 
o záležitosti s územným vplyvom;161

4 . Systematické používanie definície 
subsidiarity, na ktorej sa spoločne dohodli 
všetky inštitúcie EÚ, by mohlo pomôcť 
objasniť, či sa rozhodnutia musia prijímať 
na európskej, národnej alebo regionálnej 
úrovni.162

5 . Sociálni partneri a organizovaná 
občianska spoločnosť by mali byť lepšie 
zapojení do rozhodovacieho procesu 
vzhľadom na ich význam v európskom 
demokratickom živote. Angažovaná 
spoločnosť má zásadný význam pre 
demokratický život Európskej únie. 163

Vyzývame inštitúcie Európskej únie, aby sa závery tejto pracovnej skupiny stali skutočnosťou 
a účinne ich uplatňovali. To by sa mohlo uskutočniť prostredníctvom možností, ktoré už poskytuje 
Lisabonská zmluva, a v prípade potreby aj prostredníctvom žiadosti o začatie európskeho 
konventu.164
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Migrácia

41. Návrh: Legálna migrácia165

Cieľ: Posilniť úlohu EÚ v oblasti legálnej migrácie:

Opatrenia:

1 . Začatie komunikačnej kampane 
na celoeurópskej úrovni s cieľom zvýšiť 
povedomie európskych občanov o sieti 
EURES (Európske služby zamestnanosti), 
imigračnom portáli EÚ a nástroji EÚ 
na stanovenie profilu zručností štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dosiahnuť, aby 
ich častejšie využívali podniky v EÚ pri 
nábore (odporúčanie 6).

2. Vytvorenie európskeho subjektu pre prístup 
migrantov na trh práce EÚ alebo alternatívne 
rozšírenie právomocí Európskej siete pre 
spoluprácu služieb zamestnanosti (EURES), 
napríklad zlepšenie projektov partnerstva 
talentov (odporúčanie 7 a diskusia 
pracovnej skupiny) s možnosťou online 
zosúladenia ponuky zručností a dopytu 
po nich v krajine odchodu na základe 
hodnotiacich kritérií (odporúčanie 9 
a diskusia pracovnej skupiny). EÚ by mala 
nabádať členské štáty, aby zjednodušili 
proces prijímania a integrácie legálnych 
migrantov a ich prístup na trh práce EÚ 
prostredníctvom lepšej interoperability 
medzi rôznymi príslušnými správnymi 
orgánmi (diskusia v PS).

3 . Zlepšenie fungovania a vykonávania 
smernice o „modrej karte“ s cieľom prilákať 
príslušné kvalifikácie, ktoré hospodárstvo 
EÚ potrebuje (odporúčanie 7 a diskusia 
pracovnej skupiny), pričom sa zohľadní 
riziko úniku mozgov (ako v opatrení 1 
návrhu 42).

4 . Podpora konvergencie pracovných 
podmienok smerom nahor v celej Únii 
s cieľom bojovať proti nerovnostiam 
v pracovných podmienkach a zabezpečiť 
účinnú politiku EÚ v oblasti migrácie 
pracovnej sily a pracovných práv. V tejto 
súvislosti posilniť úlohu odborových zväzov 
na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni 
(odporúčanie 28 a diskusia pracovnej 
skupiny) v spolupráci s organizáciami 
zamestnávateľov (plenárna diskusia).

5 . Zvýšenie úsilia o informovanie 
a vzdelávanie občanov členských štátov 
o témach súvisiacich s migráciou 
a integráciou (odporúčanie 30 
a odporúčanie LT 9 a diskusia pracovnej 
skupiny).
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42. Návrh: Neregulárna migrácia166

Cieľ: Posilniť úlohu EÚ v boji proti všetkým formám neregulárnej migrácie a posilniť ochranu 
vonkajších hraníc Európskej únie pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv:

Opatrenia:

1 . Aktívne sa zúčastňovať na hospodárskom 
a sociálnom rozvoji krajín mimo 
Európskej únie, , napr. prostredníctvom 
zmlúv o partnerstve, odkiaľ je vysoký 
odliv migrantov, s cieľom bojovať proti 
migrácii v jej základných príčinách vrátane 
zmeny klímy. Tieto opatrenia by mali byť 
transparentné a mali by mať hmatateľné 
výsledky s merateľnými účinkami, o ktorých 
by mali byť občania EÚ jasne informovaní. 
(odporúčanie 27 a odporúčanie NL 3 
a diskusia pracovnej skupiny).

2. Zabezpečenie ochrany všetkých vonkajších 
hraníc zlepšením transparentnosti 
a zodpovednosti agentúry Frontex 
a posilnením jej úlohy (odporúčanie 
č. 8 a diskusia pracovnej skupiny) 
a prispôsobenie právnych predpisov EÚ 
s cieľom riešiť súčasné výzvy neregulárnej 
migrácie, ako je prevádzačstvo, obchod 
s ľuďmi, sexuálne vykorisť ovanie, hybridné 
útoky krajín, ktoré z migrantov robia svoj 
nástroj, a porušovanie ľudských práv 
(odporúčanie LLT 10 a diskusia pracovnej 
skupiny).

43. Návrh: neregulárna migrácia167 a)

Cieľ: Jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel týkajúcich sa prvého prijatia migrantov 
vo všetkých členských štátoch:

Opatrenia:

1 . Zavedenie legislatívnych opatrení EÚ 
na zaručenie bezpečnosti a zdravia 
všetkých migrantov, najmä tehotných žien, 
detí a maloletých bez sprievodu a všetkých 
zraniteľných ľudí (odporúčania 10 a 38 
a diskusia pracovnej skupiny).

2. Zvýšenie finančnej, logistickej a operačnej 
podpory EÚ, aj pre miestne orgány, 

regionálne vlády a organizácie občianskej 
spoločnosti pre riadenie prvého prijatia, 
ktoré by viedlo k možnej integrácii 
utečencov a regulárnych migrantov v EÚ 
alebo repatriácii neregulárnych migrantov 
(odporúčanie 35 a diskusia pracovnej 
skupiny).



Konferencia o budúcnosti Európy | SPRÁVA O KONEČNOM VÝSLEDKU 

87

44. Návrh: Azyl, integrácia168

Cieľ: Posilniť úlohu EÚ a reformovať európsky azylový systém založený na zásadách solidarity 
a spravodlivého podielu zodpovednosti:

Opatrenia:

1 . Prijatie spoločných pravidiel EÚ týkajúcich 
sa postupov posudzovania žiadostí 
o medzinárodnú ochranu v členských 
štátoch, ktoré sa budú uplatňovať 
jednotne na všetkých žiadateľov o azyl. 
Tieto postupy budú musieť rešpektovať 
ľudskú dôstojnosť a medzinárodné právo 
(odporúčanie 29 a odporúčania IT 3.8 a 4.4 
s. 15 a diskusia v PS). Keďže do prijímania 
žiadateľov o azyl sú zapojení rôzni aktéri 
na vnútroštátnej úrovni, EÚ by mala 
nabádať členské štáty, aby tento proces 
zjednodušili a urýchlili prostredníctvom 
lepšej interoperability medzi rôznymi 
príslušnými správnymi orgánmi a aby 
vytvorili jedinečné kontaktné miesto (jedno 
kontaktné miesto alebo miesto vstupu) 
pre žiadateľov o azyl s cieľom zefektívniť 
vnútroštátne administratívne postupy 
(odporúčanie 37 a diskusia v PS).

2. Revízia dublinského systému s cieľom 
zaručiť solidaritu a spravodlivý podiel 
zodpovednosti vrátane prerozdelenia 
migrantov medzi členské štáty; mohli 
by sa zvážiť aj ďalšie formy podpory 

(odporúčania 33, 36, 37, 40; odporúčania LT 
2; odporúčania IT 3.8 (s. 15) a odporúčanie 
NL 2 a diskusia pracovnej skupiny 
a plenárne zasadnutie).

3 . Posilniť minimálne normy pre prijímanie 
žiadateľov o azyl stanovené v smernici 
2013/33/EÚ prostredníctvom prísnejších 
legislatívnych opatrení na zlepšenie 
prijímacích zariadení a ubytovania. 
(odporúčanie EPO 31 a odporúčanie IT 5.6 
(s. 11) a diskusia pracovnej skupiny).

4 . Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
tehotným ženám, deťom a najmä 
maloletým osobám bez sprievodu 
(odporúčanie 38 a diskusia pracovnej 
skupiny).

5 . Posilnenie a zvýšenie finančných 
a ľudských zdrojov, ako aj riadiacich 
kapacít pre Agentúru EÚ pre azyl, aby 
mohla koordinovať a riadiť relokáciu 
žiadateľov o azyl v rámci členských 
štátov EÚ s cieľom dosiahnuť spravodlivé 
prerozdelenie (odporúčania 36, 37 
a odporúčanie LT 3 a diskusia PS).

45. Návrh: Azyl, integrácia169 a)

Cieľ: Zlepšiť integračné politiky vo všetkých členských štátoch:

Opatrenia:

1 . EÚ, a to aj so zapojením miestnych 
a regionálnych orgánov a s príspevkom 
organizácií občianskej spoločnosti, 
zabezpečuje, aby sa každý žiadateľ 
o azyl a utečenec počas konania 
o pobyte zúčastnil na jazykových 
kurzoch, integračných kurzoch, odbornej 
príprave a činnostiach (odporúčanie 32 

a odporúčanie FR 13 a diskusia pracovnej 
skupiny a plenárne zasadnutie).

2. Žiadateľom o azyl s príslušnými 
kvalifikáciami by sa mal povoliť prístup 
na trh práce v celej EÚ, ak je to možné, 
s cieľom posilniť ich sebestačnosť 
(odporúčanie 7 a diskusia pracovnej 
skupiny).
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Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport

46. Návrh: Vzdelávanie

Cieľ: EÚ a jej členské štáty by sa mali usilovať o vytvorenie inkluzívneho európskeho 
vzdelávacieho priestoru do roku 2025, v ktorom budú mať všetci občania rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu, a to aj vo vidieckych a vzdialených 
oblastiach. Na tento účel by Európska únia a jej členské štáty mali najmä:

Opatrenia:

1 . Koordinovať úroveň všetkých rôznych 
vzdelávacích programov v Európskej 
únii s akceptovaním vnútroštátneho, 
regionálneho a miestneho obsahu a vytvoriť 
užšie väzby medzi vzdelávacími systémami, 
a to aj organizovaním rovnocennosti 
diplomov.170 Mal by sa prijať certifikovaný 
minimálny štandard vzdelávania 
v základných predmetoch už od základnej 
školy.171 Mali by sa zaviesť spoločné 
právomoci v oblasti vzdelávania, minimálne 
v oblasti občianskej výchovy, a výkon týchto 
právomocí zo strany EÚ nesmie brániť 
členským štátom vo výkone ich právomocí. 
Odborné tituly a odborná príprava by sa mali 
validovať a vzájomne uznávať vo všetkých 
členských štátoch EÚ.172 Európska únia 
by takisto mala presadzovať uznávanie 
neformálneho vzdelávania173 a informálneho 
učenia sa a mládežníckych organizácií, ktoré 
ho poskytujú, ako aj študijných pobytov 
v zahraničí.

2. Rozvíjať nadčasové vzdelávanie 
a celoživotné vzdelávanie v Európe – 
v súlade s právom na bezplatnú odbornú 
prípravu na pracovisku pre všetkých so 
zameraním na tieto témy:

−  Občianska výchova o demokratických 
procesoch, ako aj o hodnotách EÚ 
a dejinách Európy.174 Malo by sa to 
vypracovať ako spoločný modul, ktorý 
by sa vyučoval vo všetkých členských 
štátoch. Mala by sa zlepšiť aj ekonomická 
gramotnosť ako aspekt lepšieho pochopenia 
európskeho integračného procesu.175

−  Digitálne zručnosti.176

−  STEAM.177

−  Podnikanie a výskum.

−  Zlepšenie kritického myslenia. Mediálna 
gramotnosť by sa mala posilniť s cieľom 
zaistiť bezpečnosť na internete a umožniť 
občanom v každom členskom štáte nezávisle 
posúdiť, či je určitá informácia dôveryhodná 
alebo nie, a identifikovať falošné správy, ale 
zároveň využívať príležitosti, ktoré internet 
ponúka. Takéto vzdelávanie by sa malo 
zahrnúť do výučby na základnej škole ako 
osobitný predmet a malo by sa ponúkať 
aj v iných verejných priestoroch občanom 
všetkých vekových kategórií pod vedením 
špecializovanej organizácie usadenej v EÚ a 
na základe najlepších postupov vo všetkých 
členských štátoch. EÚ by mala zaručiť, aby 
členské štáty používali cielené financovanie 
na zamýšľaný účel.178

−  Zahrnutie mäkkých zručností do všetkých 
učebných plánov všetkých predmetov 
v školách. 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.179

−  Umožniť, aby mali všetci možnosť učiť 
sa o environmentálnej udržateľnosti a jej 
prepojení so zdravím. Biodiverzita by sa mala 
stať povinným predmetom v školách. Toto 
vzdelávanie by sa malo začať v škole so 
špecifickými predmetmi, ktoré sa zaoberajú 
všetkými ekologickými otázkami, a zahŕňať 
exkurzie s cieľom ukázať relevantné príklady 
reálneho života, ktoré by sa mali podporiť 
programom financovania.180

−  Boj proti šikanovaniu a rasizmu.
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3 . Podpora odbornej prípravy učiteľov181, aby 
sa poučili z najlepších postupov a využívali 
inovačné a kreatívne techniky výučby, 
ktoré odrážajú vývoj metód výučby vrátane 
praktických činností, a to aj na základe 
ponaučení z pandémie COVID-19 a iných 
druhov kríz, ako aj podpory príležitostí pre 
mobilitu.182

4 . S cieľom uspokojiť vzdelávacie potreby 
všetkých detí a rodín uprednostniť 
prístup k hardvéru a efektívnemu 
širokopásmovému pripojeniu.183

5 . Vytvoriť informačnú platformu na výmenu 
poznatkov a skúseností v rámci celej EÚ, 

zhromažďovať informácie o nadnárodných 
vzdelávacích kurzoch a kurzoch 
odbornej prípravy v EÚ, prezentovať 
príklady najlepších postupov a ponúknuť 
občanom príležitosť predstaviť nové 
nápady na cezhraničnú výmenu. Mal by 
ponúkať vzdelávacie materiály o zmene 
klímy, udržateľnosti, environmentálnych 
otázkach a digitalizácii a poskytovať 
informácie o existujúcich špecializovaných 
fórach o kľúčových témach.184 Mohla 
by sa sprístupniť spolu s programom 
financovania na podporu využívania 
a realizácie informácií na platforme.

47. Návrh: Témy európskej mládeže

Cieľ: EÚ a jej členské štáty sa musia zamerať sa na osobitné potreby mladých ľudí vo všetkých 
relevantných politikách vrátane regionálnej politiky Európskej únie s cieľom poskytnúť im 
čo najlepšie podmienky na štúdium a prácu a začať nezávislý život a zároveň ich zapojiť 
do demokratického života a rozhodovacieho procesu, a to aj na európskej úrovni. Mládežnícke 
organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu. Na dosiahnutie tohto cieľa navrhujeme:

Opatrenia:

1 . Ponúknuť mladým ľuďom viac možností 
a existujúcich programov šampiónov 
v účasti a zastúpenia v demokratických 
a rozhodovacích procesoch na všetkých 
úrovniach, a to aj organizovaním panelových 
diskusií občanov aj s deťmi (napr. vo veku 
10 až 16 rokov) v školách. Európski 
zástupcovia by sa mohli stretnúť so 
školákmi vo ich školách s cieľom posilniť 
blízkosť občanov k Európe a jej pochopenie 
už od útleho veku.185 S cieľom zabezpečiť, 
aby sa na tvorbu všetkých politík na úrovni 
EÚ nazeralo optikou mládeže, mal by sa 
vypracovať „test mládeže“ EÚ, aby všetky 
nové právne predpisy a politiky podliehali 
posúdeniu vplyvu zameraného na mládež 
vrátane konzultácií s mladými ľuďmi. 

2. Zároveň s posilnením občianskej 
výchovy a vzdelávania o EÚ by sa malo 
diskutovať a zvážiť hlasovanie vo voľbách 
do Európskeho parlamentu vo veku od 16 
rokov. Národné politické strany by mali 
zabezpečiť, aby aj mladší kandidáti boli 
zaradení do ich zoznamov vo voľbách 
do Európskeho parlamentu.186

3 . Lepšie pripraviť mladých ľudí na vstup 
do pracovného života, poskytnúť študentom 
stredných škôl (od 12 rokov) možnosť 
absolvovať vysokokvalitné monitorovacie 
návštevy v ziskových a neziskových 
organizáciách v úzkej spolupráci medzi 
školami, miestnymi samosprávami 
a príslušnými organizáciami a podnikmi.187 
Tieto návštevy by sa mali považovať 
za súčasť širšieho procesu profesijného 
poradenstva vo formálnom vzdelávaní, 
aby mladí ľudia mohli mať prvý kontakt 
s profesionálnym pracovným prostredím 
s cieľom získať profesijnú orientáciu a/
alebo zvážiť, že sa stanú podnikateľmi.

4 . Významnejšie financovanie EÚ v rámci 
nástroja NextGenerationEU by sa malo 
venovať aj vykonávaniu posilnenej 
európskej záruky pre mladých ľudí vrátane 
väčšieho záväzku, lepšieho dosahu, 
zlepšenia kvality ponuky, financovania 
a opatrení všetkých členských štátov, 
a príslušných úrovní zainteresovaných 
orgánov. Vzhľadom na odborné znalosti 
mládežníckych organizácií o potrebách 
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mladých ľudí by národné vlády mali úzko 
spolupracovať s týmito organizáciami, 
aby sa zabezpečilo čo najúčinnejšie 
poskytovanie záruky.

5 . Zabezpečiť, aby stáže a pracovné 
miesta mladých ľudí dodržiavali normy 
kvality vrátane odmeňovania, skoncovať 
s minimálnymi mzdami mladých ľudí 
a akýmikoľvek inými diskriminačnými 
ustanoveniami pracovného práva 
špecifickými pre mladých ľudí, ako aj 
zakázať prostredníctvom právneho nástroja 
neplatené stáže na trhu práce a mimo 
formálneho vzdelávania.188

6. Zabezpečiť primeranú životnú úroveň 
mladých ľudí vrátane prístupu k sociálnej 
ochrane a bývaniu. Mladí ľudia by mali 
mať rovnaký prístup k sociálnej ochrane 
ako ostatné vekové skupiny. Mal by 
sa takisto uľahčiť prístup k cenovo 
dostupnému bývaniu pre mladých ľudí, a to 

aj prostredníctvom finančných prostriedkov 
EÚ .189

7 . Je potrebné vyvinúť osobitné politiky, aby 
sa zabránilo úniku mozgov z niektorých 
regiónov a krajín v rámci EÚ z dôvodu 
nedostatočných príležitostí pre mladých 
ľudí a aby sa Európa stala atraktívnejšou, 
aby sa zabránilo úniku európskych talentov 
a pracovnej sily do tretích krajín s cieľom 
predchádzať narúšaniu územnej súdržnosti, 
najmä pokiaľ ide o oblasti, ktoré trpia 
akútnou stratou mladých talentov, a to aj 
prostredníctvom financovania EÚ.190

8. Pre prípad vážnej krízy (napr. zdravotnej 
krízy, vojny) by mali byť dobre pripravené 
plány s podrobnými postupmi, ktoré 
bude možné flexibilne zaviesť, aby sa 
minimalizoval dosah na našu mládež, jej 
štúdium, odbornú prípravu, prechod na trh 
práce a duševnú pohodu.191

48. Návrh: Kultúra a výmeny

Cieľ: S cieľom podporiť kultúru výmeny a posilniť európsku identitu a európsku rozmanitosť 
v rôznych oblastiach by členské štáty s podporou Európskej únie mali:192

Opatrenia:

1 . Podporovať európske výmeny v rôznych 
oblastiach, a to fyzicky, ako aj digitálne, 
vrátane vzdelávacích výmen, twinningu, 
cestovania a profesijnej mobility (a to aj 
v prípade učiteľov a miestnych volených 
politikov). Takéto výmeny by sa mali 
sprístupniť vo všetkých členských štátoch 
pre všetkých bez ohľadu na ich vek, úroveň 
vzdelania, pôvod a finančné prostriedky.193 
S týmto celkovým cieľom by EÚ mala 
okrem iného posilniť existujúce výmenné 
programy a programy mobility na úrovni 
EÚ, ako sú Európsky zbor solidarity, 
Erasmus+ a DiscoverEU, a zabezpečiť 
širšiu a rozmanitejšiu účasť na týchto 
programoch a zvážiť aj doplnenie nových 
prvkov, ako je dodatočný cieľ občianskej 
služby podporovanej dobrovoľníckou 
činnosťou (pre Európsky zbor solidarity) 
a „kultúrne pasy“ (pre DiscoverEU). Miestne 

a regionálne orgány pod záštitou Výboru 
regiónov zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú 
úlohu.

2. Podporovať viacjazyčnosť ako most 
k iným kultúram už od útleho veku. 
Menšinové a regionálne jazyky si 
vyžadujú dodatočnú ochranu, so zreteľom 
na Dohovor Rady Európy o jazykoch 
menšín a Rámcový dohovor na ochranu 
národnostných menšín. EÚ by mala 
zvážiť zriadenie inštitúcie na podporu 
jazykovej rozmanitosti na európskej 
úrovni. Od základnej školy by malo byť 
povinné, aby deti dosiahli kompetencie 
v aktívnom jazyku EÚ, ktorý nie je ich 
vlastným, až po najvyššiu možnú úroveň. 
S cieľom uľahčiť európskym občanom 
komunikáciu so širšími skupinami ich 
spoluobčanov a ako faktor európskej 
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súdržnosti sa v cezhraničných oblastiach 
odporúča výučba jazyka bezprostredne 
susediacich členských štátov EÚ a členské 
štáty by mali podporovať výučbu angličtiny 
na certifikovanej úrovni.194

3 . Vytvárať príležitosti na spoločné využívanie 
európskych kultúr, zbližovanie ľudí a ich 
prechod k spoločnej európskej identite, 
napríklad prostredníctvom podujatí 
a stretnutí so zapojením všetkých cieľových 
skupín, ktoré sa konajú na rôznych 
miestach. Medzi konkrétne príklady patrí 
usporiadanie Svetových dní umenia 195na 
európskej výstave vrátane vzdelávacích 
podujatí alebo vytvorenie Dňa Európy (9. 
mája) ako európskeho sviatku pre všetkých 
občanov EÚ.196

4 . Chrániť európske kultúrne dedičstvo 
a kultúru197, a to aj prostredníctvom uznania 
miestnych a regionálnych kultúrnych 
a výrobných osobitostí198, nových iniciatív 
na jeho ochranu a oslavu, mobilitu 
na podporu výmeny kultúrneho dedičstva 
a podpory existujúcich opatrení, ako sú 
Kreatívna Európa, nový európsky Bauhaus, 
programy sesterských miest a Európske 
hlavné mestá kultúry v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja.

5 . Prijať opatrenia na zabezpečenie 
dostatočnej ochrany pracovníkov v oblasti 
kultúry na úrovni EÚ, najmä v prípade 
budúcich kríz, prijatím právneho štatútu 
na európskej úrovni.

49. Návrh: Šport

Cieľ: Šport je kľúčový pre naše spoločnosti – s cieľom obhajovať naše hodnoty, zabezpečiť 
zdravý život a starnutie, podporovať kultúru výmen a takisto oslavovať rozmanitosť európskeho 
dedičstva. Z tohto dôvodu by sa členské štáty s podporou Európskej únie mali zamerať na:

Opatrenia:

1 . Klásť dôraz na hodnoty, najmä rodovú 
rovnosť, spravodlivosť a inkluzívnosť, ktoré 
možno konkrétne prejaviť v športe počas 
celého vzdelávania.

2. Zvýšiť informovanosť o zdravotných 
prínosoch športu a fyzickej aktivity.199

3 . Zahrnúť športové aktivity do výmenných 
programov a programov mobility na úrovni 
EÚ .200

4 . Zlepšiť pozornosť venovanú nielen 
profesionálnym a komerčným športom, 
ale aj miestnemu a tradičnému športu ako 
aspektu európskej kultúrnej rozmanitosti 
a propagáciu kultúrneho dedičstva 
a presadzovať podporu neprofesionálneho 
športu.

5 . Zároveň podporovať predvádzanie 
európskej identity organizovaním väčšieho 
počtu športových podujatí v rámci EÚ, 
vytváraním športových tímov EÚ alebo 
vystavovaním vlajok alebo symbolov EÚ 
na európskych športových podujatiach.

6. Viac investovať do komunikačných aktivít, 
ako je Európsky týždeň športu, aby sa 
zabezpečilo, že občania z celej EÚ budú 
môcť spoločne využívať hlavné príležitosti.
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Záverečné 
poznámky 
výkonnej rady
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Hlavným cieľom Konferencie o budúcnosti 
Európy bolo pripraviť Európsku úniu na súčasné 
a budúce výzvy tým, že sa občanom poskytne 
príležitosť vyjadriť svoje obavy a ambície 
a spolu so zástupcami daných troch inštitúcií, 
národných parlamentov a iných zainteresovaných 
strán poskytnúť usmernenia do budúcnosti. 
Na dosiahnutie tohto cieľa musela byť konferencia 
zameraná na občanov a založená na prístupe 
„zdola nahor“, čím sa vytvoril nový priestor 
na diskusiu o prioritách Európy a na získanie 
prehľadu o tom, čo občania od Európskej únie 
očakávajú.

Konferencia túto úlohu skutočne zohrala. 
Občania Európy zo všetkých oblastí života 
a kútov Únie sa zúčastnili na konferencii 
a vypracovali odporúčania občianskych panelov, 
ako aj spoločne s účastníkmi nasledujúceho 
plenárneho zasadnutia, teda zástupcami 
Európskeho parlamentu, Rady a Európskej 
komisie, ako aj zástupcami všetkých národných 
parlamentov a Výboru regiónov, regionálnymi 
a miestnymi volenými zástupcami, zástupcami 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 
sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti 
a ďalších kľúčových zainteresovaných strán, 
vypracovali návrhy týkajúce sa budúcnosti Európy. 
Nástroje a metodika vyvinuté pre tento proces 
poskytli jedinečný súbor zdrojov, ktoré by mohli 
byť základom pre budúce procesy v oblasti 
participácie občanov a deliberatívnej demokracie 
na úrovni EÚ.

Konferencia teda prostredníctvom veľkého 
množstva podujatí a diskusií organizovaných 

v celej Únii, interaktívnej mnohojazyčnej 
digitálnej platformy, európskych a národných 
panelových diskusií občanov a plenárnych 
zasadnutí konferencie vyústila do záveru, ktorým 
je záverečná správa vrátane prehľadu tejto jeden 
rok trvajúcej intenzívnej práce, ako aj návrhy pre 
budúcnosť Európy, ktoré sformulovalo plenárne 
zasadnutie. V týchto návrhoch sa jasne uvádza, 
že EÚ musí konať s cieľom dosiahnuť zelenú 
a digitálnu transformáciu, posilniť odolnosť 
Európy a jej spoločenskú zmluvu a zároveň riešiť 
nerovnosti a zabezpečiť, aby bola Európska 
únia spravodlivým, udržateľným, inovatívnym 
a konkurencieschopným hospodárstvom, 
v ktorom sa na nikoho nezabúda. Geopolitický 
vývoj počas konferencie, a najmä ruská útočná 
vojna proti Ukrajine, tiež ukázali, že EÚ musí 
byť asertívnejšia a musí prevziať v tomto 
čoraz nepokojnejšom svete vedúcu úlohu pri 
presadzovaní svojich hodnôt a noriem.

Konferencia poskytla v týchto oblastiach jasné 
smerovanie a tri inštitúcie EÚ teraz musia 
preskúmať, ako nadviazať na vyjadrené obavy, 
ambície a nápady. Ďalším krokom v tomto 
procese je predložiť konkrétne opatrenia EÚ 
vychádzajúce z výsledkov konferencie, ktoré sú 
obsiahnuté v tejto záverečnej správe. Inštitúcie 
EÚ preto teraz túto správu a následné opatrenia 
preskúmajú v rámci svojich právomocí a v súlade 
so zmluvami. Na jeseň roku 2022 a sa uskutoční 
podujatie so spätnou väzbou s cieľom informovať 
občanov o tom, ako inštitúcie splnia svoj záväzok 
uistiť občanov, že hlasu občanov Európy sa 
načúva a že budúcnosť Európy držia v rukách oni.
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Koncové poznámky
1  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: #3, #17, #18, #19
2  # = Odporúčanie pre európske panelové diskusie občanov
3  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, #51
4  Odporúčanie pre európske panelové diskusie občanov
5  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: #44, #45, #46, #47, #50
6  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FRzmena8, FRzámer11, NL2, NL3
7  Odporúčania holandskej panelovej diskusie občanov sa líšia od odporúčaní európskej panelovej diskusie občanov, pričom sa v nich 

uvádza, že zdravie a zdravotná starostlivosť by mali byť predovšetkým v kompetencii jednotlivých štátov [NL3].
8  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 9, 10, 11, 12, 14; Holandsko: 1; 

Taliansko: 1.1,; Litva: 3, 8.
9  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 10, 11 & 14; Nemecko: 2.1, 2.2; 

Holandsko: 1, 2; Francúzsko: 3, 9; Taliansko: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Litva: 1, 7.
10  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 1, 2, 7, 28, 30; Nemecko: 4.1, 4.2; 

Holandsko: 4; Francúzsko: 6; Taliansko: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2.
11  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 19, 20, 21, 25; Taliansko: 4.a.1.
12  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 21, 22, 23, 26, 27; Taliansko: 5.a.1.
13  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1: 13, 31; Holandsko: 2.3; Taliansko: 

4.b.3, 4.b.6; Litva: 9, 10.
14  Z diskusií v pracovnej skupine a v pléne.
15  Pozri odporúčanie 1 z európskej panelovej diskusie občanov 4 (ECP4), odporúčanie 2 z NCP Nemecko, panel 1 „EÚ vo svete“, 

a odporúčanie 1 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
16  Pozri odporúčanie 4 z ECP4 a odporúčania 5 a 6 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
17  Pozri digitálnu platformu a odporúčania 2 a 3 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine. 
18  Pozri odporúčanie 14 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
19  Pozri odporúčanie 2 z ECP4 a odporúčanie 4 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
20  Pozri odporúčanie 17 z ECP4 a odporúčanie 4 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
21  Pozri odporúčanie 1 z NCP Nemecko, panel 1 „EÚ vo svete“, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
22  Pozri odporúčanie 3 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
23  Pozri odporúčanie 11 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
24  Pozri odporúčanie 13 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
25  Pozri odporúčanie 15 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
26  Pozri odporúčanie 16 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
27  Pozri odporúčanie 12 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
28  Pozri odporúčanie 21 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
29  Pozri digitálnu platformu, ďalej rozpracovanú v pracovnej skupine.
30  Pozri digitálnu platformu, ďalej rozpracovanú v pracovnej skupine.
31  Pozri odporúčanie 26 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
32  Pozri odporúčanie 18 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
33  Pozri odporúčanie 19 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
34  Pozri odporúčanie 19 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
35  Pozri odporúčanie 25 z ECP4.
36  Z diskusií v pracovnej skupine a v pléne.
37  Pozri zmenu 2 z francúzskej národnej panelovej diskusie/podujatí.
38  Pozri odporúčanie 20 z ECP4 a odporúčanie 7 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
39  Pozri zmenu 2 z francúzskej národnej panelovej diskusie občanov.
40  Pozri odporúčanie 24 z ECP4 a odporúčanie 7 z NCP Taliansko, klaster 2, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
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41  Pozri odporúčanie 22 z ECP4, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
42  Pozri odporúčanie 1 k EÚ vo svete z holandskej národnej panelovej diskusie občanov, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
43  Pozri digitálnu platformu a plenárne diskusie, ďalej rozpracované v pracovnej skupine.
44  Pozri digitálnu platformu, ďalej rozpracovanú v pracovnej skupine.
45  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 2 (EPO2): 10, 11, 14, 30; Belgicko, 

národný panel občanov (NPO): 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; Nemecko (NPO): 5.1, 5.2; Holandsko (NPO): 1.2.
46  Odporúčanie EPO2 číslo 14. Odporúčanie belgického NPO číslo 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3. Odporúčanie holandského NPO číslo 1.2.
47  Odporúčanie EPO2 číslo 11. Odporúčanie nemeckého NPO číslo 5.1, 5.2. Diskusia v pracovnej skupine.
48  Odporúčanie EPO2 číslo 11. Diskusia v pracovnej skupine. Rozprava v pléne.
49  Odporúčanie ECP2 číslo 10. 
50  Odporúčanie EPO2 číslo 30.
51  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: EPO2: 7, 8, 9; Holandsko (NPO): 1.3, 4.3.
52  Odporúčanie EPO2 číslo 7. Diskusia v pracovnej skupine.
53  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
54  Odporúčanie EPO2 číslo 9. 
55  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
56  Odporúčanie EPO2 číslo 8. Odporúčanie holandskej NPO číslo 1.3, 4.3.
57  Odporúčanie EPO2 číslo 7, 8.
58  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
59  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: EPO2: 5, 12, 13, 17, 28; Belgicko (NPO): 1.5.1, 2.1.1 až 2.4.3; Holandsko (NPO): 3.1.
60  Odporúčanie EPO2 číslo 5. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.1.1. Odporúčanie holandského NPO číslo 3.1.
61  Odporúčanie EPO2 číslo 12. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.1.4.
62  Odporúčania EPO2 číslo 17 a 28. Odporúčanie belgického NPO číslo 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2.
63  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
64  Odporúčania EPO2 číslo 5 a 28. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.3.2, 2.3.3.
65  Odporúčanie EPO2 číslo 28. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. 
66  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
67  Odporúčanie EPO2 číslo 13.
68  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
69  Odporúčanie EPO2 číslo 13.
70  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu.
71  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: EPO2: 1, 2, 21, 22, 23; Holandsko (NPO): 1.1.
72  Odporúčanie EPO2 číslo 22. Diskusia v pracovnej skupine.
73  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť.
74  Odporúčanie EPO2 číslo 21. Odporúčanie holandského NPO číslo 1.1.
75  Odporúčanie EPO2 číslo 23.
76  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a zamestnanosť.
77  Odporúčanie EPO2 číslo 1. Diskusia v pracovnej skupine.
78  Odporúčanie EPO2 číslo 2. Diskusia v pracovnej skupine.
79  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: EPO2: 3, 4, 6.
80  Odporúčanie EPO2 číslo 3.
81  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie.
82  Odporúčanie EPO2 číslo 4.
83  Odporúčanie EPO2 číslo 6.
84  Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie.
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85  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 17, 40, 47; Národné panelové 
diskusie občanov (NPO) Holandsko 1

86  Pozri odkaz na EPO 3, odporúčanie 38 v súvislosti s infraštruktúrou pre elektrické vozidlá.
87  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 8, 34, 47, národné panelové 

diskusie občanov (NPO) Taliansko 5.2.
88  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 39, 46, NPO Litva 2.6, 

Holandsko 1.
89  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 42, 43, 44, 45, NPO Holandsko 2.
90  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 1 (EPO1): 7, 16, 17, národné panelové 

diskusie občanov (NPO) Nemecko a Taliansko 1.3.
91  Pozri odkaz na pracovnú skupinu pre silnejšiu ekonomiku. 
92  Zmeny PS 3A a 3B.
93  Odporúčanie EPO2 č. 32, 37, národné panely BE, FR a NL.
94  FR národný panel.
95  Zmena PS 8, kratšie znenie.
96  Odporúčanie EPO2 č. 29.
97  Odporúčanie EPO2 19, 32, národné panely BE a FR a DK zástupca pre národné podujatia.
98  BE národný panel.
99  Zmena PS 7B.
100  BE národný panel.
101  Záverečná správa spoločnosti Kantar, s. 85.
102  Odporúčanie EPO2 č. 39, BE národný panel 3.
103  Zmena PS 10A, kratšie znenie.
104  Zástupca DK pre národné podujatia.
105  Zmena PS 54C.
106  Zástupca DK pre národné podujatia.
107  Zástupca DK pre národné podujatia.
108  Zmena PS 15 A, kompromisné znenie. 
109  Odporúčanie EPO2 č. 24, 36, 38, národný panel BE.
110  Zmena PS 16 C.
111  EPO2 33, národné panely BE, FR a NL.
112  EPO2 26.
113  Zmena PS 17.
114  BE národný panel.
115  Zmena PS 18A.
116  Odporúčanie EPO2 č. 25.
117  Zmena PS 18B.
118  Odporúčanie EPO2 č. 31, národné panely BE a NL.
119  Zmeny 19A na 19A, zmena formulácie tak, aby zodpovedala textu.
120  Zmena PS 21, kompromis.
121  Národné panely BE a FR.
122  Zmena PS 23B.
123  Odporúčanie EPO2 č. 27, BE národný panel.
124  Zmena PS 25C.
125  Odporúčanie EPO č. 14.
126  Odporúčanie EPO č. 18. Pozn.: Zástupcovia občanov vysvetlili, že by sa mal starostlivo implementovať a používať.
127  Zmeny PS 28 E,G,H.
128  Odporúčanie 16 EPO2, NL národný panel 20, národný panel bol rozdelený, pokiaľ išlo o „nadnárodné zoznamy“.



Konferencia o budúcnosti Európy | SPRÁVA O KONEČNOM VÝSLEDKU 

97

129  Na základe odporúčania EPO2 č. 16, diskusie v pracovnej skupine.
130  Odporúčanie EPO2 č. 19 a MDP.
131  Európsky hospodársky a sociálny výbor.
132  Zmena PS 32B.
133  Odporúčanie EPO2 č. 36, národné panely BE a FR.
134  FR národný panel („voľba predsedu Európskej komisie vo všeobecných voľbách“), MDP (Záverečná správa spoločnosti Kantar: Skupina 

príspevkov diskutuje o priamej voľbe predsedu Komisie občanmi).
135  Zmena PS 34C.
136  BE národný panel (3.2), FR národný panel (11), – MDP (Záverečná správa spoločnosti Kantar: „Pokiaľ ide o Európsky parlament, 

prispievatelia najčastejšie žiadajú, aby mu bola udelená skutočná právomoc legislatívnej iniciatívy“) .
137  MDP (Záverečná správa spoločnosti Kantar: „Pokiaľ ide o Európsky parlament, (...) existujú aj hlasy, aby mu boli udelené fiškálne 

právomoci.”)
138  MDP (Záverečná správa spoločnosti Kantar: „Podľa iného príspevku by sa strany mali stať prístupnejšími pre ľudí z rôznych kultúrnych 

alebo sociálno-ekonomických prostredí“) .
139  Výbor regiónov v PS.
140  Zmena PS 38, kompromisné znenie.
141  Odporúčanie EPO2 č. 20.
142  Odporúčanie EPO4 č. 21.
143  Zmena PS 43.
144  Odporúčanie EPO2 č. 34, NL národný panel.
145  Diskusia v pracovnej skupine, odporúčanie EPO2 č. 34, NL národný panel, MPD (záverečná správa spoločnosti Kantar: „Podporuje sa 

zvýšená transparentnosť a väčšie zapojenie občanov“ v rozhodovacom procese EÚ.
146  Zmena PS 44A.
147  Diskusia v pracovnej skupine (prezentácia národných parlamentov a Výboru regiónov).
148  Zmena PS 45C.
149  Zmena PS 46B.
150  Odporúčanie EPO2 č. 15.
151  Diskusia pracovnej skupiny založená na potrebe vyjadrenej v odporúčaní EPO2 č. 15 „objasniť funkcie inštitúcií EÚ“, MDP (záverečná 

správa spoločnosti Kantar: „Existujú aj (...) návrhy na prehĺbenie dvojkomorového legislatívneho systému v EÚ“).
152  Zmena PS 48B.
153  Odporúčanie EPO2 č. 15.
154  Diskusie v pracovnej skupine.
155  Zmena PS 52A.
156  EHSV, kompromisné znenie. 
157  Odporúčanie EPO č. 35, FR národný panel, plus spojené zmeny PS 51C,D.
158  Zmena PS 53D.
159  Diskusia v pracovnej skupine, národné parlamenty.
160  Diskusia v pracovnej skupine, VR a EHSV; záverečná správa spoločnosti Kantar, s. 85.
161  Zmena PS 58B.
162  Zmena PS 59B.
163  Diskusia v pracovnej skupine, sociálni partneri a niekoľko ďalších členov.
164  Zmena PS 63A, kompromisné znenie.
165  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 4 (EPO4) 6, 7, 9, 28, 30; Litva 9.
166  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 4 (EPO4) 8, 27, Litva 10, Holandsko 3.
167  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 4 (EPO 4) 10, 35, 38.
168  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 4 (EPO 4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40; 

Taliansko 3.8 a 4.4 (s. 15) a 5.6 (s. 11), Litva 2 a 3, Holandsko 1 a 2.
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169  Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: Európska panelová diskusia občanov 4 (EPO4) č. 7 a 32, Francúzsko zmena 
13 .

170  Francúzsky NPO, zmena 6.
171  Odporúčanie EPO1 č. 37.
172  Odporúčanie EPO č. 3. Francúzsky NPO, zmena 6.
173  Odporúčanie EPO1 č. 41.
174  Podrobnejšie to obsiahla pracovná skupina pre európsku demokraciu. Pozri odporúčanie EPO2 č. 24 a odporúčania belgického NPO 

č. 1.1, 1.2 a 2.12 a talianskeho NPO o „politikách začleňovania“. 
175  Odporúčanie talianskeho NPO o „politikách začleňovania“.
176  Podrobnejšie to obsiahla pracovná skupina pre digitálnu transformáciu. Pozri odporúčania EPO1 č. 8 a 34.
177  Odporúčanie talianskeho NPO o „podpore mladých ľudí, aby študovali vedecké predmety“.
178  Odporúčania EPO1 č. 33 a 48. Pokryté aj pracovnou skupinou pre digitálnu transformáciu. Pozri odporúčanie EPO1 č. 47 o zdravom 

používaní internetu.
179  Odporúčanie EPO1 č. 5.
180  Odporúčania EPO1 č. 15 a 18.
181  Odporúčanie talianskeho NPO o „Európe vo svete“.
182  Odporúčania EPO1 č. 18 a 41 a odporúčanie talianskeho NPO o „investovaní do odbornej prípravy školiteľov“.
183  Odporúčanie EPO1 č. 17 presunuté ako celok do pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu.
184  Odporúčanie EPO1 č. 15. Odporúčanie nemeckého NPO o „Informačnej platforme na výmenu poznatkov a skúseností v celej EÚ“.
185  Odporúčanie belgického NPO č. 6, francúzsky NPO, zmena 7.
186  Pokiaľ ide o druhú vetu, odporúčanie belgického NPO č. 7.2. 
187  Odporúčanie EPO 1 č. 4. 
188  Návrh na doplnenie odporúčaní EPO1 č. 1 a 30, na ktoré sa vzťahuje pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu 

spravodlivosť a pracovné miesta.
189  Návrh na doplnenie odporúčania EPO 1 č. 25, na ktoré sa vzťahuje pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu 

spravodlivosť a pracovné miesta.
190  Odporúčanie EPO4 č. 28. Holandský NPO („Naša vízia kultúry, mládeže a športu“), odporúčanie č. 1. Francúzsky NPO, zmena 6.
191  Odporúčanie EPO1 č. 6.
192  Holandský NPO („Naša vízia kultúry, mládeže a športu“), odporúčanie č. 2.
193  Odporúčanie EPO1 č. 36. Francúzsky NPO, zmena 6. Belgický NPO, odporúčania č. 2.10 a 2.11. Nemecký NPO, „Vytvorenie väčšieho 

počtu príležitostí na výmenu pre študentov v Európe“. Holandský NPO („Naša vízia kultúry, mládeže a športu“), odporúčania č. 1 a 
3. Taliansky NPO, odporúčanie „Aktíva ako sútok medzi Východom a Západom, podpora kultúrnych výmen a spoločných kultúrnych 
iniciatív“.

194  Odporúčania EPO1 č. 32 a 38. Holandský NPO („Naša vízia kultúry, mládeže a športu“), odporúčanie č. 3.
195  Taliansky NPO, odporúčanie o „Európe vo svete“.
196  Francúzsky NPO, zmena 7. Belgický NPO, odporúčania č. 2.5, 6.1 a 8.7. Taliansky NPO, odporúčanie o „posilnení európskych hodnôt, 

kultúrnych znakov, ako aj regionálnych špecifík“.
197  Holandský NPO („Naša vízia kultúry, mládeže a športu“), odporúčanie č. 2. 
198  Taliansky NPO, odporúčanie o „prekonaní výrobného modelu 20. storočia“.
199  Odporúčanie EPO1 č. 29.
200  Odporúčanie EPO1 č. 36.



Konferencia o budúcnosti Európy | SPRÁVA O KONEČNOM VÝSLEDKU 

99



Prílohy



 

 

 
PRÍLOHY 

 
I – Odporúčania štyroch európskych panelových diskusií občanov 
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Konferencia o budúcnosti Európy 
Európska panelová diskusia občanov 1: 

„Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, 
kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia“ 

 
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. 
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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. 
  
 

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. 
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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 pri vstupe 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. 
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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. 

 
 

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). 
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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. 
  



 

 

108 
 

 
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 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. 
 
 
  



 

 

109 
 

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. 
 
 

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. 
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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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
 

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. 
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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 odborníkmi 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. 
 
  
 
  



 

 

117 
 

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, 

● 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. 
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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). 
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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. 
 
 
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. 
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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 krajinách odlišuje a často vylučuje rôzne skupiny, 
najmä starších ľudí a tých, ktorí nie sú v digitálnej oblasti veľmi zbehlí. 
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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 odborníkov. 

● 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. 
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● 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. 
 
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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Príloha: INÉ ODPORÚČANIA, KTORÉ SA V PANELOVEJ DISKUSII 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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Konferencia o budúcnosti Európy 
Európska panelová diskusia občanov 2: 

Európska demokracia/hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
 

ODPORÚČANIA PRIJATÉ PANELOM (NA POSTÚPENIE DO PLÉNA) 
 
Okruh 1: Zabezpečenie práv a nediskriminácie 
 
Podokruh 1.1 Nediskriminácia/Podokruh 1.2 Rodová rovnosť 
 
1. „Odporúčame, aby EÚ stanovila kritériá nediskriminácie na trhu práce (kvóty pre 
mladých ľudí, staršie osoby, ženy, menšiny). Ak podniky splnia kritériá, dostanú 
dotácie alebo daňové úľavy.“ 
Odporúčame zvýšiť informovanosť zamestnancov o: 

● nadnárodných a vnútroštátnych inštitúciách (napr. odbory), 
● mechanizmoch, ktoré zabezpečujú, aby spoločnosti dodržiavali existujúce 

pravidlá nediskriminácie na pracovisku, 
● kvalifikačných programoch pre sociálne skupiny, ktoré sú na trhu práce 

diskriminované (mladí ľudia, staršie osoby, ženy, menšiny). 
 
„Odporúčame prijať dvojstupňové právo EÚ. Po prvé, poskytnúť dotácie na nábor 
zamestnancov z určitých kategórií náchylných na diskrimináciu. Po druhé, zákon by 
mal zamestnávateľom uložiť povinnosť zamestnávať takéto skupiny na minimálne 
obdobie.“ 
 
EÚ je totiž zodpovedná za udržiavanie rovnováhy medzi záujmami voľného trhu 
a ochranou zraniteľných kategórií, ktoré by mali byť právne chránené. Heterogénne 
skupiny sú pre podniky žiaduce, pretože ponúkajú rôznorodé kvalifikácie. Dotácie sú 
ďalším stimulom, ktorý sa má podnikom poskytnúť. 
 
2. „Odporúčame, aby EÚ vytvorila stimulačný program, ktorý uľahčí vytváranie 
cenovo dostupných materských škôl a detských ihrísk vo veľkých a malých 
podnikoch. Spoločné zariadenia sú takisto vhodnou možnosťou pre menšie firmy 
na získanie dotácie. 
Odporúčame, aby EÚ prinútila podniky vytvárať materské školy úmerne počtu 
zamestnancov.“ 
 
Odporúčame to, pretože spojenie rodinného a pracovného života zlepšuje pracovné 
výsledky, znižuje nezamestnanosť a rodičom, najmä ženám, umožňuje pokračovať 
v kariére. Navrhované riešenie, ktoré kladie dôraz na sociálny rozmer, zaručuje 
bezpečnosť detí a znižuje obavy rodičov. 
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Podokruh 1.3 Ochrana ľudských práv a práv prírody a zvierat 
 
3. „Odporúčame zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat a udržateľnosť 
v poľnohospodárstve zmenou smernice 98/58 ES o ochrane zvierat chovaných 
na hospodárske účely. Je potrebné vymedziť podrobnejšie minimálne kritériá. Mali 
by byť konkrétne, merateľné a časovo ohraničené. Minimálne kritériá by mali byť 
stanovené tak, aby viedli k vyšším štandardom pre dobré životné podmienky zvierat 
a zároveň umožnili prechod na klimatickú a environmentálnu udržateľnosť 
a ekologické poľnohospodárstvo.“ 
 
Ako občania sa domnievame, že je dôležité, aby sa v rámci EÚ harmonizovali prísnejšie 
minimálne normy týkajúce sa chovu zvierat. Sme si vedomí, že táto transformácia 
môže spôsobiť problémy v niektorých poľnohospodárskych odvetviach, ktoré 
využívajú dotácie, a v tých, ktoré prechádzajú na ekologické a udržateľné 
poľnohospodárstvo. Považujeme však za veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa táto 
transformácia uskutočnila. 
 
4. „Odporúčame, aby sa v Európe a na celom svete podporovalo 
poľnohospodárstvo, ktoré je šetrnejšie k životnému prostrediu a klíme, a to 
zdaňovaním všetkých negatívnych emisií, pesticídov, extrémneho využívania vody 
atď. na základe ich environmentálnej záťaže. Clá na všetok poľnohospodársky tovar 
dovážaný do EÚ musia odstrániť konkurenčné výhody tretích krajín, ktoré nemajú 
rovnaké normy ako EÚ. Na podporu poľnohospodárstva šetrného k zvieratám 
odporúčame, aby sa zdaňovali emisie spôsobené diaľkovou prepravou zvierat.“ 
 
Veríme, že zavedením takéhoto systému je možné podporiť prechod 
na poľnohospodárstvo šetrné ku klíme a k životnému prostrediu. 
 
5. „V súčasnom kontexte mnohých falošných správ odporúčame podporovať 
nezávislejšie, objektívnejšie a vyváženejšie mediálne spravodajstvo 
prostredníctvom: 1. vypracovania smernice o minimálnych normách pre nezávislosť 
médií na úrovni EÚ; 2. podpory rozvoja mediálnych kompetencií každého občana 
na úrovni EÚ“. 
 
EÚ musí vypracovať smernicu na zabezpečenie nezávislosti médií a slobody slova. 
 
6. „Odporúčame zastaviť dotovanie poľnohospodárskej veľkovýroby, ak to 
nepovedie k prechodu na klimaticky a environmentálne udržateľné a ekologické 
poľnohospodárstvo. Namiesto toho odporúčame presmerovať dotácie na podporu 
udržateľnej transformácie.“ 
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Namiesto dotovania poľnohospodárskeho sektora masového chovu by sa dotácie mali 
presmerovať na farmy, ktoré prechádzajú na nové minimálne normy pre dobré 
životné podmienky zvierat. 
 
Podokruh 1.4 Právo na súkromie 
 
7. „Odporúčame, aby subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, mali licenciu 
na úrovni EÚ. Tieto subjekty podliehajú aj nezávislému externému ročnému auditu 
ochrany údajov. Tieto subjekty budú za porušenie ochrany údajov potrestané 
úmerne k ich ročnému obratu, a to prísnejšie, ako podľa súčasného nariadenia. 
Licencia by mala byť zrušená po dvoch po sebe nasledujúcich porušeniach 
a okamžite po závažnom porušení.“  
 
Toto všetko odporúčame, pretože súčasné predpisy (GDPR) nie sú dostatočné a je 
potrebné lepšie monitorovať a sankcionovať subjekty s cieľom uistiť sa, že neporušujú 
ochranu údajov a právo na súkromie. 
 
8. „Odporúčame posilniť právomoci EÚ v oblasti: 1. vzdelávania o ochrane údajov; 
2. zvyšovania informovanosti o ochrane údajov a 3. ochrany osobných údajov 
maloletých. Odporúčame, aby sa v GDPR stanovili jasnejšie a prísnejšie pravidlá 
spracúvania údajov maloletých vrátane pravidiel súhlasu, overovania veku 
a kontroly zo strany poručníkov alebo opatrovníkov. Odporúčame takisto zaviesť 
do GDPR osobitnú kategóriu pre citlivé údaje maloletých (napr. údaje z registra 
trestov, zdravotné informácie, nahota), aby boli maloletí chránení pred akoukoľvek 
formou zneužitia a diskriminácie.“ 
 
Toto odporúčanie je potrebné, pretože maloletí sú obzvlášť zraniteľní voči 
porušovaniu ochrany údajov a súkromia a v súčasnosti neexistuje dostatočné 
povedomie o ochrane údajov medzi širokou verejnosťou, najmä medzi maloletými, 
učiteľmi a poručníkmi alebo opatrovníkmi. Všetci sa musia naučiť, ako používať online 
a offline služby súvisiace s údajmi a ako chrániť práva detí na súkromie. Poručníci 
alebo opatrovníci môžu okrem toho často súhlasiť so spracovaním údajov detí bez 
toho, aby si toho boli plne vedomí alebo informovaní, a deti môžu súhlas rodičov 
sfalšovať. V neposlednom rade je toto odporúčanie potrebné, pretože napriek jeho 
zásadnému významu neexistuje riadna celoeurópska kampaň zameraná 
na zvyšovanie povedomia o ochrane údajov, ktorá by bola osobitne určená 
maloletým, poručníkom alebo opatrovníkom a učiteľom. 
 
  



 

 

128 
 

9. „Odporúčame zaviesť štandardizované zásady ochrany osobných údajov a ľahko 
zrozumiteľné, stručné a ľahko použiteľné formuláre súhlasu, v ktorých sa jasne 
uvedie, aké spracovanie údajov je nevyhnutne potrebné a aké spracovanie je 
nepovinné. Odporúčame, aby zrušenie súhlasu bolo jednoduché, rýchle a trvalé. Ak 
neexistuje súhlas s nepovinným spracovaním údajov, odporúčame zakázať 
subjektom obmedzovať svoje služby viac, ako je nevyhnutné.“ 
 
Odporúčame to, pretože súčasné pravidlá EÚ nie sú dostatočne presné, odvolanie 
súhlasu je zdĺhavé, dočasné a zložité a subjekty nemajú záujem ponúkať svoje služby 
občanom, ktorí si uplatňujú svoje práva na ochranu údajov. 
 
Okruh 2: Ochrana demokracie a právneho štátu 
 
Podokruh 2.1 Ochrana právneho štátu 
 
10. „Odporúčame, aby sa nariadenie o podmienenosti (2020/2092, prijaté 
16. decembra 2020) zmenilo tak, aby sa vzťahovalo na všetky porušenia zásad 
právneho štátu, a nielen na porušenia, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.“  
 
Nariadenie o podmienenosti umožňuje pozastaviť poskytovanie finančných 
prostriedkov EÚ členským štátom, ktoré porušujú zásady právneho štátu. Podľa 
súčasného znenia sa však vzťahuje len na porušenia, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ 
alebo pri ktorých hrozí, že ho ovplyvnia. Súčasná formulácia nariadenia 
o podmienenosti okrem toho chráni skôr rozpočet EÚ a inštitúcie EÚ ako občanov 
príslušných členských štátov. Preto odporúčame zmeniť súčasné znenie nariadenia 
tak, aby sa vzťahovalo na všetky porušenia zásad právneho štátu. 
 
11. „Odporúčame, aby EÚ organizovala výročné konferencie o právnom štáte 
v nadväznosti na zverejnenie výročnej správy o právnom štáte (mechanizmus 
Komisie na monitorovanie dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch). 
Členské štáty by mali byť povinné vyslať na konferenciu sociálne rôznorodé 
národné delegácie, ktoré by zahŕňali občanov aj štátnych zamestnancov.“ 
 
Táto konferencia by podporila dialóg medzi občanmi EÚ o otázkach právneho štátu, 
ako aj dialóg medzi občanmi a odborníkmi, ktorí vypracúvajú výročné správy 
o právnom štáte. Veríme, že v atmosfére vzájomného uznania a výmeny informácií si 
účastníci môžu preniesť najlepšie postupy a nápady do svojich krajín. Konferencia by 
okrem toho priniesla povedomie a pochopenie zásady právneho štátu, ako aj zistení 
a procesu, ktoré sú základom výročnej správy o právnom štáte. Zároveň by to upútalo 
pozornosť médií a umožnilo by to občanom podeliť sa o svoje skúsenosti a porovnať 
ich so zisteniami uvedenými v správe. 
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Podokruh 2.2 Ochrana a posilnenie demokracie/Podokruh 2.4 Médiá a dezinformácie 
 
12. „Odporúčame, aby EÚ prísnejšie presadzovala svoje pravidlá hospodárskej 
súťaže v mediálnom sektore s cieľom zabezpečiť ochranu plurality médií 
vo všetkých členských štátoch. EÚ by mala zabrániť veľkým mediálnym monopolom 
a politickým procesom vymenovania členov predstavenstva médií. Odporúčame 
takisto, aby pripravovaný zákon EÚ o slobode médií obsahoval pravidlá, ktoré 
zabránia politikom vlastniť médiá alebo mať silný vplyv na ich obsah.“ 
 
Odporúčame to, pretože presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 
podporuje pluralitný mediálny priestor, v ktorom majú občania možnosť výberu. 
Keďže Komisia v súčasnosti pripravuje zákon (zákon o slobode médií) o integrite 
mediálneho trhu EÚ, mal by tento zákon zohľadňovať aj to, že médiá by nemali byť 
vo vlastníctve politikov ani pod ich vplyvom. 
 
Podokruh 2.3 Bezpečnosť 
 
13. „Odporúčame inštitúciám EÚ, aby zohrávali silnejšiu úlohu so všetkými 
nástrojmi, ktoré majú k dispozícii, vrátane národných centier pre kybernetickú 
bezpečnosť a Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), 
s cieľom chrániť jednotlivcov, organizácie a inštitúcie pred novými hrozbami 
vyplývajúcimi z narušenia kybernetickej bezpečnosti a využívania umelej 
inteligencie na kriminálne účely. Ďalej odporúčame, aby sa smernice pochádzajúce 
z Európy a jej agentúr správne vykonávali a šírili vo všetkých členských štátoch.“ 
 
Odporúčame to, pretože občania sa cítia bezmocní a nevedia, čo robí Európska únia 
v boji proti týmto hrozbám. Odporúčame to, pretože tieto hrozby predstavujú vážny 
vnútroštátny a európsky bezpečnostný problém. Odporúčame to, pretože Európa by 
mala byť v tejto oblasti skutočným inovátorom. 
 
14. „Odporúčame, aby Európska únia vo vzťahu k vonkajším krajinám v prvom rade 
posilnila spoločné demokratické hodnoty na svojich hraniciach. Odporúčame, aby 
až po dosiahnutí tohto cieľa mohla byť Európska únia prostredníctvom diplomacie 
a dialógu vyslancom nášho demokratického modelu v krajinách, ktoré sú 
pripravené a ochotné ho uplatňovať.“ 
 
Odporúčame to, pretože najskôr sa musíme pozrieť dovnútra a až potom von, pretože 
Európa môže a mala by podporovať členské štáty pri posilňovaní ich demokracií, 
pretože práve tým, že ideme príkladom a podporujeme úsilie vonkajších krajín 
o demokraciu, chránime aj sami seba. 
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Okruh 3: Reforma EÚ 
 
Podokruh 3.1 Inštitucionálna reforma 
 
15. „Odporúčame zmeniť názvy inštitúcií EÚ, aby sa objasnili ich funkcie. Napríklad 
Rada Európskej únie by sa mohla nazývať Senát Európskej únie. Európska komisia 
by sa mohla nazývať Výkonná komisia Európskej únie.“ 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti je pre občanov ťažké pochopiť úlohy a funkcie 
jednotlivých inštitúcií Európskej únie. Ich názvy neodrážajú ich funkcie. Od občanov 
nemožno očakávať, že budú rozlišovať medzi Radou Európskej únie, Európskou radou 
a Radou Európy. Je dôležité zabrániť prekrývaniu. 
 
16. „Odporúčame prijať zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, ktorým sa 
zharmonizujú volebné podmienky (vek voličov, dátum volieb, požiadavky 
na volebné obvody, kandidátov, politické strany a ich financovanie). Európski 
občania by mali mať právo voliť rôzne strany na úrovni Európskej únie, ktoré 
pozostávajú z kandidátov z viacerých členských štátov. Počas dostatočného 
prechodného obdobia by občania mohli naďalej voliť vnútroštátne aj nadnárodné 
strany.“ 
 
Odporúčame to, pretože Európska únia potrebuje vybudovať pocit jednoty, ktorý by 
bolo možné dosiahnuť skutočne jednotnými voľbami do Európskeho parlamentu. 
Tieto spoločné voľby budú viesť k zodpovednosti poslancov Európskeho parlamentu 
a zamerajú volebnú kampaň na spoločné európske témy. 
 
Podokruh 3.2 Rozhodovanie 
 
17. „Odporúčame vytvoriť online platformu, na ktorej by občania mohli nájsť 
a vyžiadať si overené informácie. Platforma by mala byť jasne spojená s inštitúciami 
EÚ, mala by byť štruktúrovaná podľa tém a mala by byť ľahko dostupná (napr. 
vrátane telefónnej horúcej linky). Občania by mali mať možnosť klásť kritické otázky 
odborníkom (napr. akademikom, novinárom) a získať vecné odpovede s uvedením 
zdrojov.“ 
 
Voľný prístup k vecným informáciám má pre našu spoločnosť najvyššiu hodnotu, aby 
boli občania dobre informovaní a chránení pred falošnými správami 
a dezinformáciami. Potrebujeme dôveryhodný a nezávislý zdroj informácií, ktorý nie 
je ovplyvnený politickými, ekonomickými a vnútroštátnymi záujmami. Okrem toho 
môže platforma vytvoriť most (t. j. priamy vzťah) medzi občanmi a EÚ. 
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18. „Odporúčame, aby sa vo výnimočných prípadoch uskutočnilo celoeurópske 
referendum o mimoriadne dôležitých otázkach pre všetkých európskych občanov. 
Referendum by mal iniciovať Európsky parlament a malo by byť právne záväzné.“ 
 
Občania EÚ by mali mať väčší priamy vplyv na dôležité rozhodnutia týkajúce sa 
záležitostí celej EÚ. Referendá by sa však mali konať len vo výnimočných prípadoch, 
pretože náklady na ich pravidelné konanie sú príliš vysoké. Sme si vedomí, že toto 
odporúčanie si môže vyžadovať zmenu zmluvy a úpravu národných ústav. 
 
19. „Odporúčame vytvoriť multifunkčnú digitálnu platformu, kde by občania mohli 
hlasovať v online voľbách a prieskumoch. Občania by mali mať možnosť zdôvodniť 
svoje hlasovanie o dôležitých otázkach a legislatívnych návrhoch pochádzajúcich 
z európskych inštitúcií. Platforma by mala byť bezpečná, široko prístupná a dobre 
viditeľná pre každého občana.“ 
 
Cieľom tejto platformy je zvýšiť účasť na európskej politike a uľahčiť občanom prístup 
ku konzultáciám a hlasovaniu. Existujúce nástroje a procesy nie sú dostatočne 
viditeľné, a preto potrebujeme nový integrovaný nástroj pre tieto rôzne funkcie. 
Väčšia účasť vedie k lepším rozhodnutiam, väčšej dôvere medzi európskymi občanmi 
a celkovo k lepšiemu fungovaniu Európskej únie. 
 
20. „Odporúčame, aby sa prehodnotili hlasovacie systémy v inštitúciách EÚ so 
zameraním na otázku jednomyseľného hlasovania. Hlasovacia váha by sa mala 
vypočítať spravodlivo, aby boli chránené záujmy malých krajín.“ 
 
Jednomyseľné hlasovanie predstavuje významnú výzvu pre rozhodovanie v EÚ. Veľký 
počet členských štátov veľmi sťažuje dosiahnutie dohody. V prípade potreby by sa 
európske zmluvy mali zmeniť tak, aby sa riešila otázka jednomyseľnosti. 
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Podokruh 3.3 Užšia integrácia 
 
21. „Odporúčame EÚ, aby realizovala verejné investície, ktoré povedú k vytváraniu 
vhodných pracovných miest a k zlepšeniu a harmonizácii kvality života v celej EÚ, 
medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov (t. j. na regionálnej úrovni). Pri 
realizácii verejných investícií je potrebné zabezpečiť dohľad, transparentnosť 
a účinnú komunikáciu s občanmi a umožniť im sledovať celý proces investícií. 
Investície do kvality života zahŕňajú vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, fyzickú 
infraštruktúru, starostlivosť o starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, 
pričom sa zohľadňujú potreby každého členského štátu. Ďalšie investície by sa mali 
usilovať o vytvorenie vhodnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, 
aby sa umožnil zdravý životný štýl.“ 
 
Odporúčame to, pretože harmonizácia životnej úrovne v celej EÚ zlepší hospodársky 
pokrok v celej EÚ, čo povedie k zjednoteniu EÚ. Je to základný ukazovateľ smerom 
k ďalšej integrácii EÚ. Hoci niektoré z týchto mechanizmov už fungujú, máme pocit, 
že stále existuje priestor na ďalšie zlepšenie. 
 
22. „Odporúčame vytvoriť spoločný základ podľa súboru ekonomických 
ukazovateľov a ukazovateľov kvality života pre všetky členské štáty, s rovnakými 
možnosťami a s rovnakou úrovňou pre všetkých, aby sa dosiahla spoločná 
hospodárska štruktúra. Je dôležité, aby sa vytvorenie spoločného základu riadilo 
jasným a realistickým časovým plánom, ktorý stanovia inštitúcie na odporúčanie 
odborníkov. O tom, ako by mala takáto spoločná hospodárska štruktúra vyzerať, by 
sa malo konzultovať aj s odborníkmi. Je takisto dôležité, aby sa ukazovatele 
vymedzujúce spoločný základ ďalej spresnili s pomocou odborníkov.“ 
 
Odporúčame to, pretože spravodlivá EÚ bude znamenať jednotnejšiu Európu. Aby 
sme boli spravodliví, musíme ponúknuť rovnaké príležitosti a spoločný základ pre celú 
EÚ. Spoločnú hospodársku štruktúru možno dosiahnuť až po vytvorení spoločného 
základu. 
 
23. „Odporúčame zdaňovať veľké korporácie a príjmy z veľkých korporácií, aby 
prispievali na verejné investície, a využiť dane na investície do vzdelávania 
a rozvoja každej krajiny (výskum a vývoj, štipendiá – Erasmus atď.). Je takisto 
dôležité zamerať sa na odstránenie existencie daňových rajov v EÚ.“ 
 
Odporúčame to, pretože to pomôže zabrániť daňovým únikom a vytváraniu daňových 
rajov a pomôže to pri dodržiavaní právnych predpisov. 
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Okruh 4: Budovanie európskej identity 
 
Podokruh 4.1 Výchova k demokracii 
 
24. „Odporúčame, aby sa vzdelávanie o demokracii v Európskej únii snažilo zlepšiť 
a dosiahnuť minimálny štandard vedomostí vo všetkých členských štátoch. Toto 
vzdelávanie by malo zahŕňať okrem iného demokratické procesy a všeobecné 
informácie o EÚ, ktoré by sa mali vyučovať vo všetkých členských štátoch EÚ. Toto 
vzdelávanie by malo byť ďalej obohatené o súbor rôznych koncepcií vyučovania 
demokratického procesu, ktoré by mali byť pútavé a primerané veku.“ 
 
Toto odporúčanie a dôvody, ktoré ho odôvodňujú, sú dôležité, pretože ak sa 
zrealizujú, povedú k harmonickejšiemu a demokratickejšiemu životu v Európskej únii. 
Medzi tieto odôvodnenia patria: mladí ľudia by sa vzdelávali v oblasti demokratických 
procesov; toto vzdelávanie by mohlo obmedziť populizmus a dezinformácie 
vo verejnej diskusii; viesť k menšej diskriminácii; a napokon vzdelávať a zapájať 
občanov do demokracie nad rámec ich volebnej povinnosti. 
 
25. „Odporúčame, aby sa existujúce a nové prekladateľské technológie, ako je 
umelá inteligencia, ďalej rozvíjali, zlepšovali a sprístupňovali, aby sa znížili jazykové 
bariéry a posilnila spoločná identita a demokracia v Európskej únii.“ 
 
Toto odporúčanie a dôvody, ktoré ho odôvodňujú, sú dôležité, pretože ak sa 
zrealizuje, pomôže vybudovať spoločnú európsku identitu zlepšením komunikácie 
medzi občanmi všetkých členských štátov. 
 
26. „Odporúčame, aby boli overiteľné informácie ľahko a zrozumiteľne prístupné 
občanom prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia s cieľom zlepšiť 
transparentnosť, verejnú diskusiu a demokraciu. Táto aplikácia by mohla šíriť 
informácie týkajúce sa napríklad právnych predpisov, diskusií v rámci EÚ, zmien 
v zmluvách atď.“ 
 
Toto odporúčanie a dôvody, ktoré ho odôvodňujú, sú dôležité, pretože v prípade jeho 
realizácie sa uľahčí komunikácia v zmysle informovanejšej diskusie medzi občanmi 
príslušných členských štátov prostredníctvom aplikácie, ktorá by mohla mať mnoho 
rôznych funkcií. Táto aplikácia by mala byť navrhnutá tak, aby bola relevantná pre 
všetkých a aby takisto podnecovala ďalšiu zvedavosť a sprístupňovala technické 
informácie a robila ich pútavejšími. Aplikáciu treba chápať ako doplnkový zdroj, ktorý 
šíri informácie oficiálne overené priamo EÚ s cieľom zvýšiť dôveru, transparentnosť 
verejnej diskusie a pomôcť budovať spoločnú európsku identitu. 
  



 

 

134 
 

 
Podokruh 4.2 Európske hodnoty a identita 
 
27. „Odporúčame, aby EÚ vytvorila osobitný fond pre online a offline interakcie 
(t. j. výmenné programy, panely, stretnutia) krátkodobej aj dlhodobej povahy 
medzi občanmi EÚ s cieľom posilniť európsku identitu. Účastníci by mali byť 
reprezentatívnou vzorkou spoločnosti v rámci EÚ, ktorá by zahŕňala cieľové skupiny 
na základe rôznych kritérií, t. j. demografických, sociálno-ekonomických 
a profesijných kritérií. Ciele tohto fondu musia byť jasne špecifikované, aby sa 
stimulovala európska identita, a fond sa musí pravidelne vyhodnocovať.“ 
 
Odporúčame to, pretože tento druh interakcií umožňuje občanom zdieľať myšlienky 
a dlhšie výmeny im umožňujú pochopiť rôzne kultúry a vymieňať si skúsenosti 
vrátane odborných postupov. Fond EÚ je potrebný, pretože je dôležité, aby sa na ňom 
mohli podieľať všetci vrátane tých, ktorí sa na ňom spravidla nepodieľajú. 
 
28. „Odporúčame, aby EÚ urýchlene investovala do boja proti dezinformáciám 
podporou existujúcich organizácií a iniciatív, ako sú Kódex postupov proti šíreniu 
dezinformácií a Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií, 
a podobných iniciatív v členských štátoch. Medzi protiopatrenia by mohlo patriť 
overovanie faktov, zvyšovanie povedomia o dezinformáciách, poskytovanie ľahko 
dostupných štatistík, primerané sankcionovanie tých, ktorí šíria dezinformácie 
na základe právneho rámca, a boj proti zdrojom dezinformácií.“ 
 
Toto odporúčanie je dôležité, pretože nepodložené tvrdenia a dezinformácie 
prichádzajúce z EÚ i mimo nej vyvolávajú konflikty medzi občanmi EÚ, polarizujú 
spoločnosť, ohrozujú demokraciu a poškodzujú hospodárstvo. Vzhľadom na zložitosť 
tejto témy sú potrebné značné ľudské a finančné zdroje. 
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29. „Odporúčame 1. zvýšiť frekvenciu online a offline interakcií medzi EÚ a jej 
občanmi (t. j. priamo sa pýtať občanov na záležitosti EÚ a vytvoriť používateľsky 
ústretovú platformu, ktorá zabezpečí, aby každý občan mohol komunikovať 
s inštitúciami EÚ a úradníkmi EÚ), a 2. s cieľom zabezpečiť, aby sa občania mohli 
zúčastňovať na procese tvorby politiky EÚ, vyjadrovať svoje názory a získavať 
spätnú väzbu, odporúčame vytvoriť chartu alebo kódex správania či usmernenia 
pre úradníkov EÚ. Mali by existovať rôzne spôsoby interakcie, aby sa na nich mohol 
zúčastniť každý občan.“ 
 
Odporúčame to, pretože existuje niekoľko spôsobov, ako osloviť inštitúcie EÚ (online 
platformy, zastupiteľské orgány), ktoré však nie sú známe, účinné ani transparentné. 
Medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely v dostupnosti. Častejšie a kvalitnejšie 
interakcie povedú k pocitu osvojenia si občianstva EÚ. 
 
30. „Odporúčame, aby sa európskej identite a hodnotám (t. j. právnemu štátu, 
demokracii a solidarite) venovalo v procese integrácie migrantov osobitné miesto. 
Medzi možné opatrenia by mohlo patriť vytvorenie programov alebo podpora už 
existujúcich (miestnych) programov na podporu sociálnych interakcií medzi 
migrantmi a občanmi EÚ alebo zapojenie podnikov do programov na podporu 
integrácie migrantov. Zároveň by sa mali iniciovať podobné programy s cieľom 
zvýšiť informovanosť občanov EÚ o otázkach súvisiacich s migráciou.“ 
 
Toto odporúčanie je dôležité, pretože programy sociálnej interakcie môžu podporiť 
migrantov v ich novom živote a umožniť nemigrantom nahliadnuť do každodenného 
života migrantov. Ak migranti žijú v getách, nie je možné ich integrovať do spoločnosti 
krajiny a EÚ. Spoločná politika je potrebná, pretože keď migranti vstúpia na územie 
EÚ, môžu ísť do každej krajiny v rámci EÚ. Miestne iniciatívy by sa mali podporovať, 
pretože miestne samosprávy budú využívať finančné prostriedky efektívnejšie 
v porovnaní s vnútroštátnou úrovňou. 
 
Podokruh 4.3 Informácie o EÚ 
 
31.„Odporúčame, aby EÚ poskytovala európskym občanom viac informácií a správ. 
Mala by použiť všetky potrebné prostriedky a zároveň rešpektovať slobodu 
a nezávislosť médií. Mala by médiám poskytovať zdroje, ako aj rozsiahle 
a spoľahlivé informácie o činnostiach a politikách EÚ. EÚ by mala zaručiť, aby 
vnútroštátne a európske médiá vysielali informácie rovnomerne vo všetkých 
členských štátoch, a mala by zabezpečiť, aby členské štáty podporovali 
verejnoprávne stanice a verejnoprávne tlačové agentúry v informovaní 
o európskych záležitostiach.“ 
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Odporúčame to, pretože na základe našich osobných skúseností a údajov 
z Eurobarometra je väčšina európskych občanov informovaná prostredníctvom 
tradičných médií (tlač, rozhlas a televízia) a informácie o EÚ, ktoré tieto kanály 
v súčasnosti ponúkajú, sú veľmi obmedzené. Médiá, najmä verejnoprávne médiá, 
plnia funkciu verejnej služby, takže informovanie o otázkach EÚ, ktoré sa týkajú 
európskeho obyvateľstva, je zásadné a nevyhnutné na plnenie tejto funkcie. 
Odporúčame, aby informácie o EÚ vydávané v rôznych členských štátoch boli 
rovnaké, aby sa podporila integrácia a aby sa v každej krajine predišlo rozdielnym 
informáciám o rôznych otázkach. Využívanie už existujúcich mediálnych kanálov je 
uskutočniteľnejšie a lacnejšie ako vytváranie nového kanála, pričom sa dosiahne 
rovnaký výsledok. Výhodou už existujúcich kanálov je aj to, že ich občania už poznajú. 
Žiadny občan by si nemal vyberať medzi rôznymi kanálmi, aby mal prístup k rôznemu 
(vnútroštátnemu alebo európskemu) obsahu. 
 
32. „Odporúčame EÚ, aby vytvorila a propagovala viacjazyčné online fóra a offline 
stretnutia, na ktorých môžu občania začať diskusiu so zástupcami EÚ bez ohľadu 
na tému a geografický rozsah nastolenej otázky. Tieto online fóra a offline 
stretnutia by mali mať vymedzený krátkodobý časový limit, v ktorom sa prijímajú 
odpovede na otázky. Všetky informácie o týchto priestoroch by mali byť sústredené 
na integrovanom oficiálnom webovom sídle s rôznymi funkciami; napríklad priestor 
pre často kladené otázky, možnosť podeliť sa o myšlienky, návrhy alebo obavy 
s ostatnými občanmi a mechanizmus na identifikáciu najviac podporovaných 
nápadov alebo návrhov. V každom prípade by mal byť prístup k nemu jednoduchý 
a mal by sa používať nebyrokratický jazyk.“ 
 
Odporúčame to, pretože sa tak vytvorí priamy kanál medzi európskymi občanmi 
a európskymi predstaviteľmi, aby mohli spolu hovoriť a spolupracovať, čo občanom 
umožní ľahký prístup k informáciám o EÚ a zlepší ich informovanosť. Vytvorí tým 
transparentnejšiu a otvorenejšiu EÚ a pomôže občanom podeliť sa o svoje problémy 
a myšlienky, získať odpovede a politické riešenia a umožní im zapojiť sa a vymieňať si 
názory a skúsenosti s ostatnými občanmi. 
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33. „Odporúčame inštitúciám a predstaviteľom EÚ, aby vo svojej komunikácii 
používali prístupnejší jazyk a vyhýbali sa používaniu byrokratických výrazov, pričom 
by zároveň mali zachovať kvalitu a odbornosť poskytovaných informácií. EÚ by 
takisto mala prispôsobiť informácie, ktoré poskytuje občanom, rôznym 
komunikačným kanálom a profilom publika (napr. noviny, televízia, sociálne 
médiá). EÚ by mala vynaložiť osobitné úsilie na prispôsobenie komunikácie 
digitálnym médiám, aby zvýšila svoju schopnosť osloviť mladých ľudí.“ 
 
Odporúčame to, pretože zrozumiteľné informácie umožnia EÚ osloviť viac 
európskych občanov, nielen tých, ktorí sa angažujú. Vďaka novým a moderným 
nástrojom zameraným na konkrétne cieľové skupiny budú občania lepšie chápať 
činnosti a politiky EÚ, najmä mladí ľudia, ktorí sa necítia byť v blízkosti EÚ alebo k nej 
nie sú pripútaní. 
 
 
Okruh 5: Posilnenie participácie občanov 
 
Podokruh 5.1 Účasť občanov 
 
34. „Odporúčame, aby boli nezávislí občianski pozorovatelia prítomní pri všetkých 
rozhodovacích procesoch EÚ. Malo by existovať fórum alebo stály orgán zástupcov 
občanov, ktorý by plnil funkciu vysielania relevantných a dôležitých informácií pre 
všetkých občanov EÚ podľa definície občanov EÚ. Títo občania by sa zapojili 
do dialógu so všetkými ostatnými európskymi občanmi v duchu prepojenia zhora 
nadol a zdola nahor, čím by sa ďalej rozvíjal dialóg medzi občanmi a inštitúciami 
EÚ.“ 
 
Je zrejmé, že občania si zaslúžia byť informovaní o všetkých otázkach, a treba 
zabezpečiť, aby politici nemohli pred občanmi zatajovať niektoré problémy, o ktorých 
by boli radšej, keby o nich občania nevedeli. Tým by sa preklenula priepasť medzi 
občanmi a volenými zástupcami a vytvorili by sa nové cesty dôvery. 
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35. „Odporúčame, aby EÚ znovu otvorila diskusiu o ústave Európy s cieľom vytvoriť 
ústavu, o ktorej budú informovaní občania EÚ. Občania by mali mať možnosť 
hlasovať pri tvorbe takejto ústavy. S cieľom predísť konfliktom s členskými štátmi 
by táto ústava mala prioritne zahŕňať hodnoty ľudských práv a demokracie. Pri 
tvorbe takejto ústavy by sa mali zohľadniť predchádzajúce snahy, ktoré sa nikdy 
nezrealizovali do podoby ústavy.“ 
 
Táto ústava by totiž zapojila mladých ľudí do politiky na úrovni EÚ a pôsobila by proti 
silnejúcim silám nacionalizmu. Poskytla by takisto spoločnú definíciu toho, čo 
znamená demokracia v Európe, a zabezpečila by, aby sa uplatňovala rovnakým 
spôsobom vo všetkých členských štátoch, pretože EÚ vyznáva spoločné hodnoty 
v oblasti demokracie a ľudských práv. Občanom by to umožnilo zapojiť sa 
do rozhodovacieho procesu, ako aj to, aby sa vďaka účasti na tomto procese väčšmi 
identifikovali ako občania EÚ. 
 
36. „Odporúčame politikom, aby zodpovednejšie zastupovali občanov, ktorí si ich 
zvolili. Najmä mladí ľudia sú politike obzvlášť odcudzení a nie sú braní vážne vždy, 
keď sa do nej zapájajú. Odcudzenie je však univerzálny problém a ľudia všetkých 
vekových kategórií by sa mali angažovať viac ako v súčasnosti.“ 
 
Treba obnoviť definíciu toho, čo je to demokracia. Musíme si pripomenúť, 
čo demokracia vlastne je. Demokracia je o zastupovaní ľudí (občanov EÚ). Mladí ľudia 
sú znechutení a sklamaní politikmi, ktorých považujú za elity, ktoré nezdieľajú ich 
názory. To je dôvod, prečo by sa ľudia mali zapájať viac ako v súčasnosti, a to novými 
a pútavými spôsobmi. Túto úlohu by mohol plniť vzdelávací systém, ďalej sociálne 
médiá a všetky ostatné formy médií počas celého životného cyklu a vo všetkých 
jazykoch. 
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Podokruh 5.2 Participácia občanov 
 
37. „Odporúčame, aby sa EÚ priblížila občanom dôraznejším spôsobom, 
čo znamená zapojenie členských štátov do podpory účasti občanov v EÚ. EÚ by 
mala podporovať využívanie mechanizmov účasti občanov prostredníctvom 
marketingových a propagačných kampaní. Do tohto procesu by sa mali povinne 
zapojiť aj orgány štátnej správy a samosprávy. EÚ by mala zaručiť účinnosť 
platforiem participatívnej demokracie.“ 
 
Odporúčame to, pretože je potrebné posilniť a zefektívniť už existujúcu platformu: je 
potrebné, aby občania poskytovali EÚ viac spätnej väzby a naopak. V rámci EÚ sa 
nevedie dostatočná diskusia medzi občanmi a vládami. Občania sa totiž do podávania 
petícií nezapájajú buď preto, že nevedia, že tento proces existuje, alebo neveria 
v úspech takejto petície. 
 
38. „Odporúčame, aby EÚ vytvorila a realizovala programy pre školy o tom, čo sa 
v EÚ robí v súvislosti s existujúcimi mechanizmami účasti. Tieto programy by mali 
byť zahrnuté do školských osnov o európskom občianstve a etike s obsahom 
primeraným veku. Mali by existovať aj programy pre dospelých. Občania by mali 
mať k dispozícii programy celoživotného vzdelávania, ktoré by im umožnili prehĺbiť 
si vedomosti o možnostiach občianskej účasti v EÚ.“ 
 
Odporúčame to, pretože je to dôležité pre budúcnosť našich detí. Občania chcú 
vedieť, ako vyjadriť svoj hlas. Je dôležité, aby poznali presné mechanizmy a spôsob 
ich využitia, aby bol ich hlas v EÚ vypočutý. Je to dôležité na rovnaké začlenenie 
všetkých európskych občanov. Ako európski občania musíme vedieť, ako využívať 
svoje práva. Na základe toho, že sme európskymi občanmi, máme na tieto poznatky 
právo. 
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Podokruh 5.3 Participácia občanov 
 
39. „Odporúčame, aby Európska únia zorganizovala zhromaždenia občanov. 
Dôrazne odporúčame, aby boli vypracované prostredníctvom právne záväzného 
a povinného zákona alebo nariadenia. Zhromaždenia občanov by sa mali konať 
každých 12 až 18 mesiacov. Účasť občanov by nemala byť povinná, ale stimulovaná, 
pričom by mala byť organizovaná na základe obmedzených mandátov. Účastníci 
musia byť vybratí náhodným výberom, pričom musia spĺňať kritériá 
reprezentatívnosti, nesmú zastupovať žiadnu organizáciu ani byť vyzvaní k účasti 
z dôvodu svojej profesionálnej úlohy, keď sú členmi zhromaždenia. V prípade 
potreby sa poskytne podpora odborníkov, aby členovia zhromaždenia mali 
dostatok informácií na rokovanie. Rozhodovanie bude v rukách občanov. EÚ musí 
zabezpečiť, aby politici dodržiavali rozhodnutia občanov prijaté na zhromaždeniach 
občanov. V prípade, že sa návrhy občanov ignorujú alebo výslovne zamietnu, 
inštitúcie EÚ za to musia niesť zodpovednosť a zdôvodniť, prečo sa tak rozhodlo.“ 
 
Odporúčame zaviesť zhromaždenia občanov, pretože chceme, aby sa občania cítili 
bližšie k inštitúciám EÚ a aby sa priamo podieľali na rozhodovaní ruka v ruke 
s politikmi, čím by sa zvýšil pocit spolupatričnosti a priamej účinnosti. Okrem toho 
chceme, aby sa politické strany a ich volebné programy zodpovedali občanom. 
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Príloha: OSTATNÉ ODPORÚČANIA, KTORÉ PANEL NEPOSUDZOVAL A NESCHVÁLIL 
 
Okruh 1: Zabezpečenie práv a nediskriminácie 
 
Podokruh 1.1 Nediskriminácia/Podokruh 1.2 Rodová rovnosť 
 
„Odporúčame EÚ, aby aktívne zapájala menšiny do tvorby politík týkajúcich sa 
kľúčových aspektov štátnych inštitúcií (napr. polície a mimovládnych organizácií). 
Odporúčame, aby EÚ zriadila poradný výbor, ktorý by bol priamo volený 
menšinami. Mal by byť zložený prevažne zo zástupcov menšín, pričom by mali byť 
prítomné aj mimovládne organizácie. Mal by zohrávať formatívnu úlohu pri 
vzdelávaní štátnych úradníkov, aby sa starali o potreby menšín. Tento orgán by mal 
mať právo veta v otázkach menšín.“ 
Odporúčame to, pretože hlasy menšín nie sú dostatočne vypočuté. Mali by 
vystupovať vo svojom mene, samostatne a na profesionálnej úrovni, preto sme spojili 
zastúpenie hlasovaním a odbornosť. 
 
Okruh 2: Ochrana demokracie a právneho štátu 
 
Podokruh 2.2 Ochrana a posilnenie demokracie/Podokruh 2.4 Médiá a dezinformácie 
 
„Odporúčame zriadiť agentúru na monitorovanie audiovizuálnych, tlačových 
a digitálnych médií na európskej úrovni. Táto agentúra by mala dohliadať na to, aby 
vnútroštátne médiá pri tvorbe svojho obsahu postupovali nestranne a objektívne. 
S cieľom zabrániť dezinformáciám by agentúra mala poskytnúť systém bodovania 
spoľahlivosti vnútroštátnych médií. Tento systém bodovania by mal byť pre 
občanov zrozumiteľný.“ 
 
Odporúčame to, pretože potrebujeme zhodnotiť médiá a ich spoľahlivosť, ale aj 
rozmanitosť médií v krajinách EÚ. Najobjektívnejšie by to zabezpečila agentúra EÚ. 
Okrem toho, systém bodovania umožňuje občanom rozhodovať sa na základe 
informácií a motivuje médiá, aby poskytovali spoľahlivé správy. Ak sa ukáže, že systém 
bodovania nie je dostatočný na zabezpečenie spoľahlivosti médií, agentúra by mala 
získať aj právomoc ukladať sankcie. 
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Okruh 5: Posilnenie participácie občanov 
 
Podokruh 5.1 Účasť občanov 
 
„Odporúčame, aby bol vytvorený zastupiteľský orgán občanov, ktorý by diskutoval 
a významným spôsobom informoval o rozhodovaní, a to vždy, keď sa na úrovni EÚ 
rozhoduje o otázke, ktorá má pre európskych občanov veľký význam (podľa 
rozhodnutia občanov – prípadne prostredníctvom prieskumu). Mala by to byť 
rôznorodá skupina približne 100 občanov zo všetkých krajín EÚ s rovnakým 
zastúpením každej krajiny. Mala by to byť rotujúca skupina, ktorej členovia sa 
pravidelne obmieňajú.“ 
 
Je dôležité vyhnúť sa problémom, ako je korupcia, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti 
so stálym zastupiteľským orgánom, a je nevyhnutné, aby mal takýto orgán rovnaké 
zastúpenie zo všetkých krajín, aby sa zabránilo nespravodlivému rozhodovaniu. 
Takýmto spôsobom by sa totiž predišlo problémom spojeným s neprestajným 
zhromažďovaním sa alebo používaním technológií na diaľku. 
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Konferencia o budúcnosti Európy 
Európska panelová diskusia občanov 3: 

„Zmena klímy a životné prostredie/Zdravie“ 
 

 
ODPORÚČANIA PRIJATÉ V PANELOVEJ DISKUSII (KTORÉ SA MAJÚ PREDLOŽIŤ 
PLENÁRNEMU ZASADNUTIU) 
 
Okruh 1: Lepší spôsob života 
 
Podokruh 1.1 Zdravý životný štýl 
 

1. Odporúčame, aby EÚ poskytovala dotácie na ekologické poľnohospodárstvo 
vrátane stimulov v súvislosti s ekologickými pesticídmi, čím sa zaistí lepšia cenová 
dostupnosť ekologického tovaru. Okrem toho jeho potrebné, aby EÚ podporovala 
vzdelávanie poľnohospodárov v oblasti ekologického a udržateľného 
poľnohospodárstva, a malo by sa predchádzať monokultúrnemu 
poľnohospodárstvu. Mala by sa poskytovať podpora malým ekologickým 
a neintenzívnym poľnohospodárskym podnikom, ako aj tým, ktoré majú krátke 
dodávateľské reťazce, aby mohli zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. 

 
Dotáciami na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby by sa zlepšila ich 
cenová dostupnosť. Mali by sme pomáhať supermarketom s kratšími dodávateľskými 
reťazcami a podporovať malých poľnohospodárov poskytovaním príležitostí na predaj 
ich výrobkov. Tým sa umožní prístup k čerstvejšej poľnohospodárskej produkcii. 
Okrem toho v nízkych cenách produktov neekologickej poľnohospodárskej výroby sa 
neodzrkadľuje ich škodlivý vplyv. 
 
 

2. Odporúčame, aby sa investíciami z EÚ podporovali inovácie do vertikálneho 
poľnohospodárstva. 

 
Vertikálne poľnohospodárstvo nám umožňuje ušetriť rozlohu pôdy, ktorá by sa 
namiesto toho mohla využiť ako lesná pôda. Zároveň si nevyžaduje pesticídy, čo nám 
umožňuje vyrábať viac potravín ekologickou poľnohospodárskou výrobou. Okrem 
toho nie je ovplyvňované nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré sú 
v dôsledku zmeny klímy čoraz bežnejšie, a umožňuje kratšie dodávateľské reťazce. 
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3. EÚ by mala stanoviť minimálne normy kvality potravín, ako aj vysledovateľnosť 
pôvodu potravín a používanie sezónnych potravín v školských jedálňach. Aby sa 
žiakom zaistili cenovo dostupné a kvalitné potraviny, mali by sa poskytovať dotácie 
na zdravé ingrediencie používané v školských jedálňach. 

 
V mladosti si osvojujeme návyky, ktoré formujú náš postoj k zdraviu. Preto by sa 
v školách mali podporovať dobré návyky, ktoré si žiaci prinášajú aj domov. Ide tu aj 
o sociálnu spravodlivosť: každý v EÚ by mal mať v škole právo na dobré jedlo. 
 

4. Odporúčame investovať do nových cyklistických jazdných pruhov, ako aj 
do zlepšovania tých existujúcich, aby bolo bicyklovanie bezpečné a atraktívne. Mala 
by sa zaistiť široká dostupnosť vzdelávania v oblasti pravidiel cestnej premávky pre 
všetky vekové skupiny v celej Európe, najmä pokiaľ ide o elektrické bicykle a ľudí 
bez vodičského preukazu. Výrobcovia elektrických bicyklov by mali byť povinní 
poskytovať informácie o používaní a rizikách bicyklovania na elektrických 
bicykloch. Cyklistom by sa mala v prípade dopravných nehôd s vozidlami 
poskytovať právnu ochranu (ako v holandskej právnej úprave). Podporujeme, aby 
sa v mestách tvorili vyhradené zóny bez áut (bez ujmy pre komerčné oblasti). 
Cyklisti a chodci by celkovo mali mať viac práv a prednosť pred motorovými 
vozidlami, pričom by zároveň mala byť zaistená bezpečnosť cestnej premávky 
a dodržiavanie dopravných predpisov. 

 
Je to dôležité, pretože bicyklovanie prináša výhody pre zdravie jednotlivcov aj verejné 
zdravie, lepšiu kvalitu ovzdušia, nižšie hladiny hluku a je prínosné pre klímu aj dopravu 
v centrách miest. Cyklisti a chodci sa musia cítiť bezpečne a zároveň treba prihliadnuť 
na riziká spojené s väčším využívaním elektrických bicyklov. Cyklistické jazdné pruhy 
niekedy chýbajú alebo sú nekvalitné. 

 
5. Odporúčame zahrnúť do verejného vzdelávania výrobu potravín. Ďalej odporúčame 

dotovanie a podporu tvorby záhrad v školách, ak je to možné, a projektov mestskej 
zelene na verejných aj súkromných priestranstvách. Potreba priestranstiev, vody 
a podpornej infraštruktúry musí byť súčasťou rámcov územného plánovania. 
Napríklad by sa mohli bývalé parkoviská premeniť na zeleň, mohli by sa 
na budovách zakladať vertikálne záhrady alebo by mohlo byť podmienkou 
stavebného povolenia vytvorenie zelených plôch. Všetky členské štáty by si mali 
vzájomne vymieňať inovatívne a osvedčené postupy. 

 
Záhradnými projektmi sa podporuje odolnosť miest a ich obyvateľov, ktorí sa do nich 
zapájajú naprieč vekovými a sociálnymi kategóriami. Väčšie plochy zelene prinášajú 
lepšiu kvalitu života, ovzdušia, duševného aj fyzického zdravia, ako aj životného 
prostredia. 
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Podokruh 1.2 Environmentálne vzdelávanie 
 

 
6. Odporúčame, aby EÚ prijala smernicu, v ktorej by sa vyžadovalo, aby programy 

rozvoja miest spĺňali konkrétne environmentálne požiadavky zamerané na zelenú 
premenu miest. Smernica sa musí vzťahovať na súkromný aj verejný majetok 
a priestranstvá vrátane projektov nových budov. Smernica musí ukladať minimálne 
normy na zaistenie čo najzelenších budov a priestranstiev. Prívlastok „zelený“ 
v tomto dokumente označuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženú 
spotrebu energie, nízke úrovne emisií CO2 a zahrnutie rastlín do architektonických 
projektov. 

 
Zelenšie mestá aktívne prispievajú k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy 
a znižovaniu emisií, napríklad emisií CO2 a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré 
majú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. Investovaním do zelenších miest sa 
prispeje k udržateľnému rozvoju komunít s dlhodobými hospodárskymi aj sociálnymi 
prínosmi. 

 
 

7. Odporúčame, aby EÚ s pomocou členských štátov vypracovala, prijala a vykonávala 
spoločnú európsku chartu zameranú na komplexné environmentálne problémy. 
Charta členským štátom poskytne rámec na prípravu pravidelných informačných 
a vzdelávacích kampaní šírených všetkými dostupnými mediálnymi kanálmi 
a novým osobitným informačným portálom. Tieto kampane by sa mali organizovať 
v celej EÚ a na všetkých úrovniach s cieľom podporiť povedomie všetkých občanov 
o ochrane životného prostredia. 

 
Nedostatočná koordinácia medzi členskými štátmi znižuje účinnosť súčasných 
kampaní a spomaľuje úsilie v boji proti globálnej výzve, ktorou je zmena klímy. 
Spoločnou chartou sa podporia synergie medzi akčnými plánmi členských štátov 
a zvýši sa ich dosah. Zároveň by sa vďaka nej zaistilo, že občanom budú poskytované 
jednotné a konzistentné informácie o tom, aký dosah majú ich každodenné činnosti, 
napríklad zvolené dopravné prostriedky a nakladanie s odpadom. 
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Okruh 2: Ochrana nášho životného prostredia a nášho zdravia 
 
Podokruh 2.1 Zdravé prírodné prostredie 
 
 

8. Odporúčame jednotný odstupňovaný systém označovania, ktoré bude informovať 
o celej ekologickej stope každého dostupného výrobku zakúpeného v EÚ. Tento 
systém označovania musia transparentným spôsobom rešpektovať aj výrobky 
z krajín mimo EÚ. Systém by mal vychádzať z jasných kritérií označovania pre 
samotné výrobky a používať napríklad kód QR, ktorý poskytuje viac podrobnejších 
informácií o výrobku. 

 
Tieto informácie o životnom cykle výrobku sú nevyhnutné pre všetkých spotrebiteľov 
v EÚ, aby sa zlepšilo ich postavenie pri nákupných činnostiach. Vďaka nim budú 
občania EÚ robiť zodpovedné rozhodnutia, ktorými prispejú k ochrane svojho 
životného prostredia. 
 
 

9. Odporúčame zvýšiť finančné investície do skúmania nových zdrojov energie 
šetrných k životnému prostrediu a dodatočne investovať do dostupných 
optimálnych riešení výroby energie. Zároveň odporúčame úplne transparentne 
informovať a vzdelávať európsku verejnosť o konkrétnych zdrojoch energie. 
Dôrazne odporúčame zvážiť celkové environmentálne a sociálne vplyvy procesu 
výroby energie na súčasné aj budúce generácie. 

 
Úrovne emisií uhlíka a iných toxických látok z výroby energie sú veľmi vysoké 
a spôsobujú zhoršovanie klímy a kvality ovzdušia. V súlade s európskymi smernicami, 
odporúčaniami uvedenými v správach Medzivládneho panela o zmene klímy a cieľmi 
konferencie o zmene klímy COP 26 je na dosiahnutie klimaticky neutrálnej výroby 
energie nevyhnutný rozsiahlejší výskum a investície. 
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Podokruh 2.2 Ochrana našej biodiverzity 
 
 

10. Odporúčame drastické zníženie chemických pesticídov a hnojív vo všetkých typoch 
poľnohospodárskych podnikov presadením vyšších spoločných noriem, urýchlením 
výskumu prírodných alternatív a prijímaním nových riešení, aj prostredníctvom 
odbornej prípravy pre poľnohospodárov. 

 
Hoci sa v oblasti alternatívnych hnojív a pesticídov podarilo dosiahnuť pokrok, 
väčšinu z nich stále nie je možné použiť vo veľkých poľnohospodárskych podnikoch. 
Nové riešenia si preto vyžadujú trvalejšie úsilie. Na podporu výskumu v oblasti 
používania pesticídov a hnojív by sa mali vyčleniť verejné výdavky a mali by sa zvýšiť 
normy. Výsledky takéhoto výskumu sa musia rýchlo šíriť po celej EÚ. 

 
 

11. Odporúčame rozšíriť chránené oblasti na účely zachovania biodiverzity (vrátane 
cicavcov, vtáctva, hmyzu a rastlín) a posilniť právny štát, pokiaľ ide o ľudský zásah 
do týchto oblastí. V súlade s harmonizovanými normami EÚ sa chránené oblasti 
nebudú vnímať len ako ostrovy, ale ako neprerušené pokračovanie zelenších 
mestských oblastí. 

 
Odlesňovanie má veľký vplyv na biodiverzitu. Jedným z hlavných spôsobov ochrany 
biodiverzity krajiny je tvorba chránených oblastí. Je však ťažké udržiavať chránené 
oblasti v blízkosti znečistených miest či zabrániť ľudskému zásahu, ak okolie nie je 
šetrné k prírode. Musíme zaistiť, aby boli obytné oblasti zelenšie a integrované 
s okolitou prírodou. 

 
 

12. Odporúčame presmerovať všeobecné poľnohospodárske dotácie najmä 
do projektov vývoja udržateľného poľnohospodárstva, ktorého súčasťou je rešpekt 
k prírode a pracovníkom. Prijímatelia dotácií by mali dodržiavať jasné 
environmentálne normy a byť prísne monitorovaní. 

 
Domnievame sa, že by sa malo podporovať len udržateľné poľnohospodárstvo, čo by 
znamenalo presmerovať naň finančné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti využívajú 
na všeobecné dotácie. Okrem toho možno zvýšiť efektívnosť využívania finančných 
prostriedkov, ak sa zameriame na transformačné projekty a inovatívne riešenia 
namiesto ročných platieb. Vplyv poľnohospodárskych činností a projektov na životné 
prostredie by sa mal lepšie monitorovať. V rámci udržateľnosti sa musia zvážiť aj 
ľudské práva pracovníkov. 
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13. Odporúčame, aby EÚ zaistila spravodlivú hospodársku súťaž pre poľnohospodárske 

výrobky šetrné k životnému prostrediu tým, že stanoví prísnejšie normy pre 
výrobky z EÚ aj dovážané výrobky a v rámci toho zaistí vysledovateľnosť ich 
pôvodu, označovanie a kontrolu kvality. 

 
Nižšia produktivita udržateľných poľnohospodárskych výrobkov má vplyv na ich 
nákladovú konkurencieschopnosť. Dovážané výrobky by mali spĺňať rovnako prísne 
normy, pokiaľ ide o vplyv ich výroby na životné prostredie. Je potrebné, aby boli 
orgány schopné zaistiť vysledovateľnosť pôvodu dovážaných poľnohospodárskych 
výrobkov. 

 
 

14. Odporúčame rýchle a masívne zalesňovanie a obnovu lesov v EÚ maximalizovaním 
využívania pôdy. Osobitný dôraz by sa mal klásť na obnovu vyťažených alebo 
zničených lesov a zalesňovanie oblastí s degradovanou pôdou. Mali by sa 
presadzovať nové zodpovednejšie riešenia, aby sa lepšie využívalo drevo, napr. aby 
nahrádzalo plasty a iné chemické materiály, aby sa zvýšila energetická 
efektívnosť biomasy a aby sa výrobky z dreva recyklovali. 

 
Obnova lesov má jasne pozitívny vplyv na životné prostredie a biodiverzitu ako celok. 
Zároveň je potrebné, aby sme používali menej dreva na kúrenie a využili ho na výrobu 
výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, keďže napríklad pri náhrade plastov je využitie 
dreva zásadné. 
 
Podokruh 2.3 Bezpečné a zdravé potraviny 
 

15. Odporúčame rýchlo a postupne odstrániť neudržateľné formy balenia potravín 
vrátane plastových obalov a obalov z biologicky nerozložiteľných materiálov. 
Navrhujeme to dosiahnuť poskytovaním finančných stimulov spoločnostiam, ktoré 
prechádzajú na plne biologicky rozložiteľné formy obalov, investovaním 
do výskumu alternatív a ukladaním pokút spoločnostiam, ktoré nepoužívajú 
biologicky rozložiteľné obaly. 

 
Plastového odpadu, najmä mikroplastov, je čoraz viac a rozkladá sa pomaly. Jeho 
používanie má škodlivý vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zároveň ohrozuje 
zdravie ľudí aj zvierat. Okrem toho súčasné európske právne predpisy zamerané 
na obmedzovanie biologicky nerozložiteľných obalov sú nedostatočné. 
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16. Odporúčame, aby sa postupne ukončil intenzívny chov zvierat a v rámci toho sa 
ukončilo zlé zaobchádzanie so zvieratami. Navrhujeme zaviesť spoločné normy pre 
chov zvierat (napr. maximálny počet zvierat, vhodné vonkajšie priestory) a zvýšiť 
investície do metód neintenzívneho chovu (extenzívny a udržateľný chov) vrátane 
finančných stimulov a odbornej prípravy poľnohospodárom na podporu tejto 
zmeny. 

 
Postupným ukončením intenzívneho chovu zvierat sa znížia úrovne znečisťovania 
životného prostredia a zlepší ochrana prírody. Okrem toho sa postupným ukončením 
intenzívneho chovu zvierat zníži množstvo liekov potrebných na liečenie chorôb 
zvierat a zvýši sa kvalita našich potravín. Pri intenzívnom chove zvierat sa im 
nevytvárajú dobré životné podmienky. Existujú však udržateľnejšie formy chovu, 
napríklad extenzívny chov. Na to, aby mohli poľnohospodári uplatňovať tieto formy 
chovu, sú potrebné dotácie. 
 
 

17. Odporúčame sprísniť kontroly zákazu zbytočného používania antibiotík a iných 
veterinárnych liekov v kŕmnych doplnkových látkach pre zvieratá: premeňte to 
na realitu! Navrhujeme, aby sa používanie antibiotík v poľnohospodárstve povolilo 
len vtedy, keď je absolútne nevyhnutné na ochranu zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat, a nie preventívne. Okrem toho je potrebné viac investovať 
do výskumu účinnejších antibiotík, vyvíjať alternatívy a nadviazať pritom 
na doterajší výskum v oblasti antibiotík. 

 
V dôsledku konzumácie potravín zo zvierat, ktorým boli podávané antibiotiká, sa 
u ľudí zvyšuje antibiotická odolnosť. Okrem toho na vytvorenie vhodných alternatív 
k existujúcim antibiotikám a na zabezpečenie toho, aby boli poľnohospodári 
informovaní a pripravení ich používať, je potrebný čas. Uznávame, že existujú 
európske smernice týkajúce sa antibiotík, ale neboli vo všetkých členských štátoch 
implementované rovnakým spôsobom. Veterinárne lieky sa okrem toho zneužívajú 
na doping, takže prísnejšími právnymi predpismi v tejto oblasti sa zlepšia podmienky 
zvierat a zvýši kvalita ich života. 
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18. Odporúčame, aby sa v európskych právnych predpisoch vyžadovali vyhlásenia 
o používaní hormonálnych látok a endokrinných disruptorov pri výrobe potravín: 
o použitom druhu, množstve a expozícii konečného výrobku. Všetky potravinové 
výrobky obsahujúce uvedené látky musia mať na obale podrobné označenie, 
na ktorom sa uvedú informácie o týchto látkach a dôvodoch ich použitia. Okrem 
toho musíme urýchliť výskum účinkov hormonálnych látok a endokrinných 
disruptorov na ľudské zdravie. 

 
V súčasnosti nemožno dostatočne vysledovať pôvod potravinových výrobkov, najmä 
pokiaľ ide o hormonálne látky a endokrinné disruptory. Domnievame sa, že 
v potravinárskej výrobe je potrebná transparentnosť, aby sa zabezpečila 
zodpovednosť. Okrem toho spotrebitelia by mali poznať celý obsah svojich potravín 
a mali by mať možnosť slobodne si vybrať, čo budú konzumovať. Zároveň zatiaľ nebol 
dostatočne preskúmaný vplyv (a potenciálne riziká) konzumácie potravinových 
výrobkov s obsahom hormonálnych látok a endokrinných disruptorov na ľudí. 

 
 

19. Odporúčame, aby sa odrádzalo od konzumácie spracovaných potravín zdaňovaním 
nezdravých potravín a investovaním získaných finančných prostriedkov do zdravých 
potravín. Navrhujeme, aby sa zaviedol celoeurópsky bodovací systém pre zdravé 
potraviny založený na najlepších postupoch členských štátov, na základe ktorého by 
sa označovali potraviny a spotrebitelia by boli informovaní o vlastnostiach potravín 
s vplyvom na zdravie. 

 
Takto získané finančné prostriedky sa môžu použiť na vypracovanie osvetových 
opatrení a propagačných kampaní, prioritizáciu zdravých potravín vo vzdelávaní 
a znižovanie viditeľnosti nezdravých potravín v supermarketoch. Investovaním 
do zdravých potravín sa takisto zlepšuje celkový zdravotný stav obyvateľstva, čím sa 
znižuje úroveň verejných výdavkov potrebných na riešenie zdravotných problémov 
spôsobených nezdravým stravovaním. Takisto sa domnievame, že zdaňovanie 
a dotácie budú motivovať spoločnosti na výrobu zdravších potravinových výrobkov. 
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Okruh 3: Preorientovanie nášho hospodárstva a spotreby 
 
Podokruh 3.1 Regulácia nadmernej výroby a nadmernej spotreby 
 
 

20. Odporúčame, aby EÚ prijala viac opatrení, ktoré umožnia spotrebiteľom používať 
výrobky dlhodobejšie a budú ich na takéto používanie motivovať. EÚ by mala 
bojovať proti plánovanému zastarávaniu predĺžením záruky na výrobky 
a stanovením maximálnej ceny náhradných dielov po skončení záručnej lehoty. 
Všetky členské štáty by mali zaviesť daňovú úľavu na opravárenské služby, ako je to 
vo Švédsku. Od výrobcov by sa malo vyžadovať, aby uvádzali očakávanú životnosť 
svojich výrobkov. EÚ by mala na internetovej platforme a prostredníctvom 
vzdelávania poskytovať informácie o tom, ako opätovne používať a opravovať 
výrobky. 

 
Naša spoločnosť založená na vyhadzovaní a jednorazovom použití nie je udržateľná, 
pretože produkuje príliš veľa odpadu. Implementáciou navrhovaných opatrení sa 
priblížime k spoločnosti, ktorá opätovne používa a opravuje výrobky a redukuje 
množstvo spotrebovaných výrobkov, čím znižuje nadmernú spotrebu. 
 
 

21. Odporúčame, aby EÚ presadzovala prísnejšie environmentálne výrobné normy 
a zabezpečila spravodlivé pracovné podmienky v celom výrobnom reťazci. Výrobné 
normy EÚ by mali byť udržateľnejšie, zosúladené vo všetkých členských štátoch 
a mali by sa uplatňovať aj na dovážaný tovar. Mali by zahŕňať aj sociálne normy, ako 
je životné minimum pre pracovníkov, ktorí tovar vyrábajú, a dobré pracovné normy 
v závodoch. Výrobky, ktoré tieto normy nespĺňajú, by mali čeliť následkom. 

 
Je dôležité, aby sa v Európe stanovili jednotné environmentálne a sociálne normy 
výroby s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky ponúkané výrobky vyrábali udržateľným 
spôsobom. Tieto opatrenia sú kľúčové na preorientovanie hospodárstva a zmenu 
výrobných modelov spoločností. 
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22. Odporúčame, aby EÚ a členské štáty zaviedli opatrenia na obmedzenie reklamy 
výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie. Výrobky s nízkym skóre 
udržateľnosti by mali vo všetkých formách reklamy obsahovať povinné vyhlásenie, 
v ktorom sa uvedie, že sú škodlivé pre životné prostredie. EÚ by mala zakázať 
reklamu výrobkov, ktoré vôbec nie sú udržateľné. 

 
Nemali by sa šíriť reklamy, ktoré propagujú spotrebu a výrobky poškodzujúce životné 
prostredie. Ľudia tak budú menej náchylní kupovať výrobky, ktoré sú škodlivé pre 
životné prostredie. 

 
 

23. Odporúčame, aby EÚ jednotne zaviedla a rozšírila v celej EÚ infraštruktúru systému 
zálohovania pre všetky primárne obaly vyrobené zo skla, z plastu, hliníka atď. 
Výrobcovia by mali vrátené obaly po sterilizácii vždy, keď je to možné, opätovne 
použiť, a nie iba recyklovať materiál. Systém by mal zahŕňať okrem obalov 
na potraviny a nápoje aj iné druhy fliaš a obalov, ako sú fľaše na šampóny. 

 
Spotrebitelia v súčasnosti vyhadzujú príliš veľa obalov, ktoré znečisťujú a ničia naše 
ekosystémy. Systémy zálohovania pomáhajú znižovať množstvo odpadu tým, že 
motivujú občanov, aby obaly namiesto vyhodenia vrátili. Rozširovaním tohto systému 
spotrebúvame menej zdrojov a znižujeme množstvo produkovaného odpadu. 
 
 
Podokruh 3.2. Zníženie množstva odpadu 
 
 

24. Odporúčame, aby sa na európskej úrovni podporili intenzívnejšie politiky 
obehového hospodárstva so zameraním na spoločnosti aj občanov, a to 
poskytnutím finančných stimulov tým, ktorí tieto politiky plnia. 

 
Pretože v prípade, že výrobné spoločnosti znížia počet svojich zamestnancov alebo 
dokonca nesplnia svoje záväzky/zaniknú, mnoho ľudí skončí bez práce. 
Rekvalifikáciou nezamestnaných podporíme environmentálne bezpečné postupy 
a zároveň obmedzíme nezamestnanosť a podporíme modernizáciu diverzifikovaného 
hospodárstva. 
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25. Odporúčame, aby EÚ upravila používanie environmentálne bezpečných obalov (t. j. 

obalov vyrobených z biologicky rozložiteľných alebo recyklovateľných výrobkov 
alebo, ak je to možné, z odolnejších výrobkov) a/alebo používanie obalov, ktoré 
zaberajú menej miesta a ktoré budú obsahovať aj informácie o procese recyklácie 
a/alebo likvidácie obalov po ich použití vo forme kódu QR. 

 
Pretože splnenie tohto odporúčania povedie k menšiemu množstvu obalov, menšej 
produkcii odpadu, a tým aj k menšiemu znečisteniu, čiže čistejšiemu životnému 
prostrediu a zníženiu uhlíkovej stopy. Okrem toho sa zníži daňové zaťaženie výrobcov. 
 
 
Podokruh 3.3 Etické výrobky, rovnaký prístup a spravodlivá spotreba 
 
 

26. Odporúčame, aby Európska únia vytvorila právny rámec na zabezpečenie cenovo 
dostupného a lepšieho prístupu k miestnym a kvalitným potravinovým výrobkom 
pre všetkých európskych spotrebiteľov. 

 
Keďže v súčasnosti na úrovni EÚ neexistuje spoločné chápanie toho, čo sú miestne 
a kvalitné potraviny. Treba túto medzeru vyplniť. 
Dovoz výrobkov nízkej kvality má priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Ak 
chceme riešiť zmenu klímy, musíme bojovať proti všetkým jej príčinám vrátane 
dovozu nízkokvalitných výrobkov: je potrebné skrátiť prepravné vzdialenosti 
a uprednostňovať sezónne výrobky. 
Toto odporúčanie má perspektívu, pretože by sa mohlo vzťahovať aj 
na nepotravinové výrobky. 
 
 

27. Odporúčame, aby Európska únia podporovala výskum a vývoj schémami 
financovania s cieľom uviesť na európsky trh udržateľnejšie a cenovo dostupnejšie 
výrobky. Európska únia musí na všetkých úrovniach rozhodovania vrátane miestnej 
úrovne organizovať konzultácie s občanmi, aby zistila ich potreby udržateľných 
výrobkov. 

 
Domnievame sa, že v oblasti udržateľných výrobkov chýba výskum a je naliehavo 
potrebné, aby sa naň vyčlenilo viac finančných prostriedkov s cieľom umožniť 
Európanom prístup cenovo dostupnejším udržateľným výrobkom. 
Občania sa musia zapájať do rozhodovacieho procesu. Program opatrení v oblasti 
výskumu a inovácií sa musí vymedziť v spolupráci s občanmi. 
Občania musia byť informovaní o následných krokoch a dostávať spätnú väzbu. 
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28. Odporúčame, aby Európska únia vytvorila regulačný mechanizmus pre módne 
výrobky, ktoré vstupujú na spoločný trh. Cieľom tohto mechanizmu by bolo 
podporiť lepšiu spotrebu pomocou ukazovateľa, ktorý by zaručil, že výrobok spĺňa 
kritériá udržateľnosti. 

 
Odvetvie módy, ktoré mimo európskych hraníc produkuje nadmerné množstvo 
nekvalitných výrobkov, nedodržiava etické normy a nie je udržateľné. 
Musíme zaviesť spravodlivý mechanizmus, ktorý spotrebiteľom umožní lepší spôsob 
spotreby. Je však dôležité nezvyšovať dane, čo by malo negatívny vplyv na európskych 
spotrebiteľov a znížilo by ich kúpnu silu. 
Spotrebitelia by mali vedieť, v akých podmienkach sa výrobky, ktoré kupujú, vyrábajú 
a či spĺňajú normy udržateľnej kvality. 
 
 
Okruh 4: Smerom k udržateľnej spoločnosti 
 
Podokruh 4.1 Energia z obnoviteľných zdrojov už dnes 
 
 

29. Odporúčame, aby EÚ počas prechodného obdobia, kým závisíme od konvenčných 
zdrojov energie, prijala opatrenia na zavedenie povinných filtrov CO2, najmä pre 
uhoľné elektrárne. Okrem toho odporúčame, aby EÚ poskytla finančnú podporu 
členským štátom, ktoré nemajú finančné zdroje na zavedenie filtrov CO2. Táto 
podpora bude podmienená dodržiavaním politík EÚ v oblasti klímy vyplývajúcich 
z Parížskej dohody, Európskej zelenej dohody a akéhokoľvek nového právneho 
predpisu v oblasti klímy. 
Ide o konkrétny krok, ktorý treba uskutočniť súbežne s pokračujúcimi investíciami 
do výskumu výroby bezpečnej energie a ktorý pomôže členským štátom EÚ 
postupne dosiahnuť už prijaté spoločné ciele v oblasti znižovania emisií. 

 
Vieme, že používaním horľavých palív vznikajú skleníkové plyny a členské štáty EÚ 
musia spotrebu tohto druhu energie znížiť, aby dodržali Parížsku dohodu. Keďže 
nedokážeme emisie CO2 okamžite zastaviť a sme stále závislí od uhlia, musíme prijať 
krátkodobé, ako aj dlhodobé opatrenia. 
Keďže znižovanie emisií CO2 je spoločným záujmom, ktorý sa týka všetkých občanov, 
a to v členských štátoch EÚ aj mimo nej, EÚ je ako inštitúcia viazaná vlastnými 
povinnosťami, poskytuje odporúčania a umožňuje riešenia, keď členské štáty nemôžu 
tieto ciele dosiahnuť samostatne. 
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30. Odporúčame, aby sa obmedzil intenzívny priemyselný chov zvierat s cieľom znížiť 

produkciu metánu, ako aj znečistenie vody. EÚ preto preskúma svoju spoločnú 
poľnohospodársku politiku s cieľom nasmerovať svoje dotácie do udržateľného 
a miestneho poľnohospodárstva, okrem iného za podpory systému označovania 
pre spotrebiteľov, aby mohli rozpoznať udržateľné mäsové výrobky. Okrem toho 
nabádame EÚ, aby investovala do postupov opätovného využívania odpadového 
materiálu zo živočíšnej výroby a iných odvetví. 

 
Počet obyvateľov narastá, čo v budúcnosti povedie k vyššiemu dopytu po mäse. 
Musíme preto znížiť jeho spotrebu. 
Sme presvedčení, že keďže metán vedie k vzniku skleníkových plynov, chov 
hospodárskych zvierat je najzrejmejším miestom, kde treba začať s obmedzovaním. 
Všetci vieme, že treba konzumovať menej mäsa, čo povedie k znižovaniu počtu 
dobytka. 
 
 

31. Odporúčame výrobu čistého vodíka, a hoci je proces jeho výroby nákladný, keďže 
na získanie 25 % vodíka by sa malo vyrobiť 75 % energie, tento druh energie má 
viacero pozitívnych stránok. Najlepším riešením by bolo počas vývoja čistého 
vodíka vyrábať energiu bez CO2. Na výrobu čistého vodíka by sa mala používať 
veterná energia a EÚ by mala viac investovať a zvýšiť výrobu veternej energie, ako 
aj uskladňovať energiu na budúce účely. 
 
Čistý vodík je flexibilný a môže sa uskladňovať a v prípade dopytu sa táto energia 
môže použiť. Pretože nedochádza k znečisteniu prostredníctvom CO2. 
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Podokruh 4.2 Podpora zmeny 
 

32. Odporúčame, aby na riešenie znečistenia vody, pôdy, ovzdušia a riešenie otázky 
radiácie EÚ zaviedla systém donucovania a odmeňovania. Aby sa znečisťovateľom 
ukladali pokuty v kombinácii s povinnou podporou expertnej organizácie, ktorá je 
špeciálne zameraná na pomoc subjektom pri odstraňovaní znečistenia a obnove 
ekosystému. Táto expertná organizácia by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri 
prevencii a kontrole úrovne znečistenia. 

 
Pretože je dôležité zdôrazniť zodpovednosť znečisťovateľov a stimulovať subjekty, 
aby znižovali znečistenie a snažili sa dosiahnuť nulové znečistenie. Je dôležité mať 
zdravú planétu, pretože to priamo súvisí s naším blahobytom a našou budúcou 
existenciou. 

 
 

33. EÚ odporúčame vytvoriť špeciálne, ľahko dostupné a transparentné webové 
sídlo/platformu pod dohľadom viacerých odborníkov, kde sa budú poskytovať 
pravidelne aktualizované rôznorodé vedecké informácie o životnom prostredí pre 
všetkých občanov. Toto webové sídlo/platforma sa prepojí s fórom, kde môžu 
občania a odborníci komunikovať. Dôrazne odporúčame spustiť aj mediálnu 
kampaň na propagáciu tohto webového sídla/platformy (napríklad 
prostredníctvom sociálnych médií, ako sú YouTube, TikTok, LinkedIn). 

 
Všetci občania musia mať nezávislé vedecky podložené zdroje informácií, aby 
porozumeli problémom zmeny klímy (ich dôsledkom a potrebným krokom na ich 
zvrátenie) a neuverili falošným správam. Na otvorenie tejto platformy/webového 
sídla ich upozorní mediálna kampaň. Rovnako je dôležité, aby informácie uvádzané 
na takomto webovom sídle/platforme boli zrozumiteľné pre všetkých občanov a aby 
tí, ktorí sa chcú témou zaoberať podrobnejšie, mali prístup k zdrojovým materiálom. 

 
 

34. Odporúčame, aby EÚ znížila množstvo dovážaného tovaru, ktorý nespĺňa normy EÚ 
z hľadiska ekologickej stopy. 

 
Pretože tým zabezpečujeme, aby tovar dovážaný do EÚ mal zelenšiu stopu. Cieľom je 
znížiť globálne znečistenie. Rovnako je dôležité ukázať krajinám, aké normy je 
potrebné spĺňať, ak chcú vyvážať tovar do EÚ. 
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35. Odporúčame, aby EÚ podnecovala, podporovala a uľahčovala dialóg o zmene klímy 

medzi všetkými úrovňami rozhodovania, a to od miestnej úrovne (občanov) až po 
globálnu úroveň (štátnu, medzinárodnú a medzikontinentálnu), aby sa riešili obavy 
všetkých zúčastnených strán. 

 
Pretože dialóg a konsenzus sú optimálnym spôsobom, ako čeliť výzvam zmeny klímy: 
ak si strany navzájom rozumejú, ochotnejšie hľadajú spoločnú reč. 
 
 
Podokruh 4.3 Doprava šetrná k životnému prostrediu 
 
 

36. Odporúčame, aby EÚ finančne podporovala členské štáty EÚ pri zlepšovaní 
prepojenosti vidieckych oblastí. Mala by sa na to vytvoriť európska sieť verejnej 
dopravy s dostupnými cenami (uprednostňujú sa železnice) a so stimulmi 
na používanie verejnej dopravy. Na tento účel je potrebné v krátkom a realistickom 
časovom rámci zaviesť vo vidieckych oblastiach internetové pripojenie. 

 
Odporúčame to, pretože medzi vidieckymi a mestskými oblasťami existujú rozdiely 
v prístupe k verejnej doprave a internetovému pripojeniu. Posilnilo by to spoločný 
európsky projekt, keďže všetci občania by cítili, že majú rovnaké práva. Vylepšená sieť 
verejnej dopravy a internetové pripojenie by podnietili obyvateľov, aby sa usadili 
vo vidieckych oblastiach. Vďaka tomu by sa so znížením počtu obyvateľov 
preplnených miest obmedzilo znečistenie. 

 
 

37. Odporúčame zlepšiť existujúcu dopravnú infraštruktúru, ktorá môže byť 
nevyužívaná alebo ktorá sa ešte dá zlepšiť z ekologického hľadiska (zavedenie 
elektrických vlakov). Súčasťou takéhoto procesu musí byť zámer nepoškodzovať 
environmentálne chránené oblasti. 

 
Zlepšením existujúcej infraštruktúry by sa predišlo vynakladaniu príliš veľkého 
množstva zdrojov a poškodzovaniu chránených oblastí dôležitých pre zachovanie 
biodiverzity. Rozšírená železničná infraštruktúra by priniesla zníženie emisií CO2 
a zvýšenie mobility obyvateľstva z miest do vidieckych oblastí. 
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38. Odporúčame, aby EÚ podporovala nákup elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú dobré 
normy životnosti batérie. Dalo by sa to dosiahnuť stimulmi EÚ, ktoré by sa týkali 
všetkých členských štátov EÚ, a zlepšením elektrickej infraštruktúry. Zároveň by 
malo investovať do vývoja ďalších technológií, ktoré neznečisťujú životné 
prostredie, napríklad do biopalív a vodíka pre vozidlá, ktorých elektrifikáciu je ťažké 
dosiahnuť, ako sú lode a nákladné autá. 

 
Odporúčame to, pretože elektrina je najrýchlejší spôsob, ako znižovať emisie 
z vozidiel. Patria sem aj ďalšie zdroje energie, ako sú vodík a biopalivá. Skutočne 
najrýchlejším, ekonomickým a uskutočniteľným riešením je elektrina. Po nej 
nasledujú biopalivá. Z dlhodobého hľadiska by mal v prípade druhov dopravy, ktoré 
nemožno elektrifikovať, zohrávať doplnkovú úlohu čistý vodík. 
 
 
Okruh 5: Starostlivosť o všetkých 
 
Podokruh 5.1 Posilnenie systému zdravotnej starostlivosti 
 
 

39. Odporúčame, aby Európska únia zabezpečila spoločné zdravotné štandardy, no 
zároveň presadzovala dôstojnú minimálnu mzdu, maximálny počet pracovných 
hodín a rovnaké normy odbornej prípravy pre rovnaké certifikácie zdravotníckych 
pracovníkov v celej Európskej únii. 

 
Ak nebudeme mať spoločné normy zdravotnej starostlivosti, spoločné mzdy 
a spoločnú odbornú prípravu pre zdravotníckych pracovníkov, rozdiely medzi 
členskými štátmi by mohli viesť k nevyváženej situácii v celej Európskej únii. 
Normalizácia zdravotnej starostlivosti by mohla pomôcť vytvoriť silnejší, efektívnejší 
a odolnejší systém (kríza COVID-19 je príkladom, ktorý hovorí o stabilite našich 
systémov). Zároveň by sa uľahčila výmena vedomostí a informácií v sektore 
zdravotníckych pracovníkov. 
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40. Odporúčame, aby Európska únia zabezpečila v celej EÚ rovnakú kvalitu 

poskytovanej liečby a spravodlivé náklady na liečbu na miestnej úrovni. Mohlo by 
sa to zaistiť napríklad rozšírením právomocí Európskej agentúry pre lieky (EMA) 
alebo zriadením novej špecializovanej európskej agentúry pre verejné 
obstarávanie, ktorá by mala právomoc rokovať v mene všetkých členských štátov 
o cenách liekov a mohla by dosiahnuť lepšie ceny. Riziko monopolov 
farmaceutického priemyslu sa musí minimalizovať. 

 
Rovnosť pri poskytovaní lekárskej starostlivosti a liečbe zaručuje všetkým európskym 
občanom v EÚ rovnaké práva v oblasti zdravia. Rozšírené nákupné kapacity 
zabezpečia lepšie obstarávacie ponuky. Nesmie to však viesť k monopolným 
štruktúram a farmaceutickému lobingu. Manažment krízy COVID-19 je dobrým 
príkladom kolaboratívneho manažmentu zdravia v Európskej únii ako celku. 
 
 

41. Odporúčame vytvoriť európsku databázu zdravotnej starostlivosti, v ktorej by boli 
k dispozícii zdravotné záznamy pre prípad núdze alebo ochorenia. Účasť by mala byť 
dobrovoľná, pričom sa musí zabezpečiť ochrana osobných údajov. 

 
Prístup k údajom a ich využitie umožňujú rýchlu reakciu na život ohrozujúce situácie. 
Takýto európsky systém zdravotníckej databázy ohrozuje predovšetkým hackovanie 
a zneužívanie, preto je potrebné chrániť údaje, účasť zostane dobrovoľná a hrozbám 
súvisiacim s bezpečnosťou je, samozrejme, potrebné predchádzať. 

 
 

42. Odporúčame, aby Európska únia ďalej rozvíjala a synchronizovala súčasné 
zdravotnícke výskumné a inovačné programy, ako sa to robí v programe Horizont 
Európa. Akademické výstupy a výsledky by mali byť voľne dostupné vo všetkých 
členských štátoch. 

 
Vedecká spolupráca na úrovni EÚ by mohla obohatiť vedecké kapacity a vedomosti 
jednotlivých výskumníkov. Výmena poznatkov by mohla napríklad viesť k včasnej 
diagnóze a lepšej liečbe, čím by sa v celej Európe znížil počet závažných a smrteľných 
ochorení. Posilnilo by to aj európsku sebestačnosť v súvislosti s liekmi a vybavením. 
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43. Odporúčame, aby Európska únia zvýšila rozpočet určený na spoločné výskumné 

a inovačné projekty v oblasti zdravia (bez rozpočtových škrtov v iných programoch 
EÚ týkajúcich sa zdravia). Týmto by sa celkovo posilnili aj európske vedecké 
a výskumné inštitúcie. 

 
Výskum a investície v oblasti zdravia posilnia preventívnu medicínu a znížia náklady 
súvisiace so zdravím z dlhodobého hľadiska. Viac financií by mohlo zabrániť úniku 
mozgov z Európy do iných rozvinutých krajín s vyšším rozpočtom na výskum a vývoj 
v oblasti zdravia. Tieto financie by nemali pochádzať z už existujúcich finančných 
zdrojov určených pre zdravotníctvo. 
 
 
Podokruh 5.2 Širšie chápanie zdravia 
 
 

44. Odporúčame vo všetkých členských štátoch v tom istom čase zaviesť týždeň zdravia 
ako iniciatívu Európskej únie, ktorá by sa týkala všetkých zdravotných problémov 
s osobitným zameraním na duševné zdravie. Počas tohto týždňa sa budú spoločne 
preberať a propagovať všetky hlavné témy duševného zdravia spolu s ďalšími už 
rozbehnutými iniciatívami, ako sú napríklad iniciatívy organizácie Mental Health 
Europe. 

 
Odporúčame to, pretože všetci občania EÚ by mali cítiť, že sú prijatí a že ide aj o nich, 
najmä ak trpia problémami duševného zdravia. Okrem toho je potrebné normalizovať 
a zlepšiť informovanosť o stavoch duševného zdravia, ako aj predchádzať súvisiacim 
sociálnym problémom, napríklad diskriminácii. Keďže množstvo problémov 
s duševným zdravím sa v súvislosti s pandémiou zvýšilo a takýto trend bude 
pravdepodobne pokračovať, význam tejto iniciatívy ďalej porastie. 
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45. Odporúčame, aby sa dámske hygienické výrobky prestali zdaňovať ako luxusné 

výrobky, pretože ide o základné výrobky. Odporúčame aj to, aby sa hormonálne 
antikoncepčné prípravky používané zo zdravotných dôvodov, napríklad v prípade 
fibromyalgie a endometriózy, zdaňovali ako bežná liečba. Odporúčame aj to, aby 
Európska únia podporovala harmonizáciu liečby metódami asistovanej reprodukcie 
pre všetky ženy (slobodné či vydaté) vo všetkých členských štátoch. 
 
V niektorých európskych krajinách sa dámske hygienické výrobky zdaňujú ako 
luxusné výrobky, čo nie je spravodlivé. Niektoré hormonálne antikoncepčné prípravky 
sa používajú na lekárske účely, preto by sa mali zdaňovať primerane. Pretože 
v prípade reprodukčnej liečby žien, napríklad metódami oplodnenia in vitro 
a zmrazenia vajíčok, platia v rôznych členských štátoch rôzne podmienky 
oprávnenosti, Európska únia sa musí snažiť o ich harmonizáciu. 
 
 

46. Odporúčame, aby Európska únia zaujala pevný postoj a vplývala na všetky členské 
štáty, aby do školských učebných plánov podľa vhodnosti zahrnuli otázky 
duševného zdravia a sexuálnej výchovy. S cieľom pomôcť členským štátom prijať 
takéto otázky do školských učebných plánov by mala Európska únia vypracovať 
a sprístupniť štandardný program o otázkach duševného zdravia a sexuálnej 
výchovy. 

 
Je potrebné znížiť diskrimináciu a tabu v súvislosti s problémami duševného zdravia. 
Rovnako je potrebné vyhýbať sa dezinformáciám a nevedeckým prístupom. Okrem 
toho sexuálna výchova je základom zdravého života a komunity a prevenciou 
problémov, ako je tehotenstvo u mladistvých. 

 
 

47. Odporúčame, aby Európska únia vytvorila v rámci členských štátov a pre všetkých 
občanov lepší systém informovania o všetkých iniciatívach v oblasti duševného 
zdravia, konkrétne Portál verejného zdravia o osvedčených postupoch. Poslanci 
Európskeho parlamentu by si tieto osvedčené postupy mohli navzájom odovzdať, 
aby sa s nimi lepšie oboznámili ľudia vo všetkých členských štátoch. 

 
Občania nie sú dostatočne informovaní o iniciatívach Európskej únie, preto sa 
výmenou osvedčených postupov môžeme navzájom učiť. 
 
  



 

 

163 
 

 
Podokruh 5.3 Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých 
 
 

48. Odporúčame, aby EÚ stanovila a presadzovala minimálne štandardy kvalitnej 
zubnej starostlivosti vrátane profylaxie, a to pre všetky členské štáty EÚ. Pre deti, 
skupiny s nízkymi príjmami a ďalšie zraniteľné skupiny by mala byť k dispozícii 
bezplatná zubná starostlivosť. V najbližších 15 až 20 rokoch by EÚ mala zaručiť 
cenovo dostupnú zubnú starostlivosť, ktorá bude k dispozícii pre každého. 

 
Odporúčame to preto, lebo pre mnohých ľudí žijúcich v EÚ nie je zubná starostlivosť 
v súčasnosti cenovo dostupná. Nedostatok zubnej starostlivosti a zubnej profylaxie 
poškodzuje zdravie a životné vyhliadky. EÚ by mala začať stanovením minimálneho 
štandardu zubnej starostlivosti a vyžadovaním bezplatnej zubnej starostlivosti pre 
deti a skupiny s nízkymi príjmami. Napokon, každý by mal mať nárok na kvalitnú 
zubnú zdravotnú starostlivosť. 
 
 

49. Odporúčame zaradiť zdravie a zdravotnú starostlivosť do spoločných právomocí EÚ 
a členských štátov EÚ. Pre túto novú spoločnú právomoc je potrebné zmeniť 
článok 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

 
Odporúčame to, pretože Európska únia v súčasnosti nemá dostatočné právomoci 
na legislatívnu úpravu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Pandémia COVID-19 
poukázala na potrebu silnejšieho zastúpenia EÚ v politikách zdravia. Táto zmena 
v zmluve umožní EÚ urobiť viac pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre 
všetkých občanov EÚ a vydávať záväzné nariadenia a rozhodnutia. 

 
 

50. Odporúčame, aby EÚ bezplatne sprístupnila kurzy poskytovania prvej pomoci 
všetkým občanom EÚ. EÚ by mohla v tomto prípade zvážiť zavedenie povinných 
kurzov pre študentov a pracoviská (vo verejnom aj v súkromnom sektore). Tieto 
kurzy musia byť zároveň praktické, musia sa opakovať a prispôsobiť veku 
študentov. Vo všetkých členských štátoch EÚ by mal byť na verejných miestach 
dostupný minimálny počet defibrilátorov. 

 
Odporúčame to preto, lebo mnohí ľudia v Európskej únii nie sú pripravení zasiahnuť, 
keď niekto potrebuje pomoc, a nepoznajú metódy prvej pomoci. Preto mnoho ľudí 
prichádza o život. V niektorých verejných priestoroch nie sú k dispozícii defibrilátory. 
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51. Odporúčame, aby Európska únia zabezpečila, aby súkromní poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti nezneužívali verejné finančné prostriedky a nečerpali 
zdroje zo systémov verejného zdravotníctva. Európska únia by mala vydať členským 
štátom jasné odporúčania, aby navýšili finančné prostriedky na verejnú zdravotnú 
starostlivosť. 

 
Odporúčame to preto, lebo Európska únia a členské štáty Európskej únie majú 
povinnosť zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti všetkým svojim občanom. Okrem 
toho silnejší systém verejnej zdravotnej starostlivosti takisto znamená lepšiu 
pripravenosť na budúce pandémie. 
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Príloha: INÉ ODPORÚČANIA, KTORÉ SA V PANELOVEJ DISKUSII ZVAŽOVALI, 
NO NEBOLI PRIJATÉ 
 

Okruh 1: Lepší spôsob života 
 
Podokruh 1.1 Zdravý životný štýl 
 
 
Odporúčame, aby EÚ vydala odporúčanie všetkým členským štátom o najlepších 
postupoch v oblasti zákazu alebo obmedzenia reklamy na alkohol a tabak 
vo všetkých formách médií pre všetky vekové skupiny, no so zameraním na mladé 
publikum. EÚ by mala zaistiť presadzovanie právnych predpisov, ktoré obmedzujú 
predaj týchto výrobkov maloletým osobám. Všetky členské štáty by mali zaviesť 
právne predpisy vrátane sankcií v súvislosti s fajčením vo verejných priestoroch, 
najmä vo vzdelávacích zariadeniach, a vytvoriť priestory určené na fajčenie. 

 
Nezdravý životný štýl sa nemôže objavovať v reklame a mal by byť menej viditeľný 
vo verejnom živote. Okrem toho alkohol a tabak patria k najpoužívanejším škodlivým 
látkam a týmto odporúčaním sa bude predchádzať ich nadmernej spotrebe. 

 
 

Odporúčame, aby EÚ podporovala členské štáty pri začleňovaní hodín 
udržateľného, zdravého a chutného varenia do národných učebných plánov. EÚ 
môže tento cieľ podporovať pomocou príručiek o zdravom varení online aj 
v tlačenej podobe. Zdravé varenie by sa malo iniciatívne propagovať v tradičných 
a sociálnych médiách, aby to malo dosah na mladé publikum. Takisto by sme mali 
vzdelávať rodičov, aby sa naučili, ako najlepšie používať potraviny v záujme 
osvojenia si zdravého životného štýlu. V tejto oblasti by sa mal prebiehať podnetný 
a obohacujúci výskum. 

 
Kurzy varenia a výživy v školách by zlepšili zdravie mladých ľudí a odrádzali by 
od konzumácie rýchleho občerstvenia. Vzdelávanie detí umožňuje, aby to, čo sa 
naučia, priniesli domov k rodičom. Vzdelávanie rodičov o zdravom životnom štýle by 
zároveň bolo dobrým vzorom pre deti. 
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Odporúčame zintenzívnenie verejnej kampane Európskej komisie s názvom 
HealthyLifestyle4All o zdravom životnom štýle a prínosoch spoločenskej činnosti 
s konkrétnymi príkladmi a na základe celostného prístupu. Informačné kampane by 
mali byť založené na dobre štruktúrovaných cieľových skupinách a pre každú 
cieľovú skupinu by sa mali vybrať vhodné komunikačné prostriedky. Takisto je 
dôležité ďalej zabezpečovať systémy odmien a stimulov na podporu pozitívneho 
správania. Do kampaní by sa mali zapájať vplyvné osobnosti, celebrity alebo 
autority. Zdôrazní sa v nich dvojaký prínos pre zdravie, ako aj životné prostredie 
a klímu. Takisto by vo všetkých členských štátoch mali byť k dispozícii dotácie 
na bezplatný verejný šport. 

 
Zdravší životný štýl má pozitívny vplyv na systém zdravotnej starostlivosti tým, že 
zmierňuje zdravotné problémy. Fyzické zdravie má vplyv na duševné zdravie a šťastie. 
Súčasné kampane nemajú dostatočný dosah. Zapojením vzorov a vplyvných 
osobností sa zvýši ich motivačný účinok. 
 
 
Odporúčame informačnú kampaň o zdravých potravinách a výžive. EÚ by mala 
v členských štátoch podporovať prijatie vyšších daní na mäso a cukor. Mala by 
skúmať možnosti, ako odlíšiť zdravé potraviny od nezdravých, a zaradiť ich 
do odlišných pásiem dane z pridanej hodnoty. Odporúčame umiestnenie veľmi 
jasných varovných znakov na veľmi nezdravé potraviny (ako sú tabakové výrobky). 
Okrem toho odporúčame celoeurópske výživové bodovanie s relevantnými 
informáciami a kódom QR, aby spotrebitelia mohli prijímať lepšie informované 
rozhodnutia. Treba preskúmať možnosti, ako dosiahnuť, aby boli zdravé potraviny 
lacnejšie než rýchle občerstvenie, a zatraktívniť pre poľnohospodárov, aby vyrábali 
zdravšie výrobky. 

 
Zdravé potraviny sú základom zdravého života. Musia sa riešiť zo strany výrobcov aj 
spotrebiteľov. Výroba zdravých výrobkov má takisto pozitívne vplyvy na životné 
prostredie a môže pomáhať podporovať miestnych poľnohospodárov. Ak sa bude 
vyrábať viac zdravých potravín, ceny sa znížia a dopyt sa zvýši. 
 
Podokruh 1.2 Environmentálne vzdelávanie 
 
 
Odporúčame, aby EÚ zriadila systém financovania, ktorý bude podnecovať 
k začleneniu dlhodobého vzdelávacieho programu v oblasti životného prostredia 
do národných vzdelávacích systémov pre žiakov základných a stredných škôl. V 
tomto systéme financovania by sa mali vyčleniť prostriedky pre rodičov, ktorí 
potrebujú finančnú pomoc. 
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Súčasné vzdelávacie systémy neobsahujú dostatok praktických prvkov podporujúcich 
priamy a intenzívny vzťah medzi deťmi a životným prostredím. Súčasné programy 
s krátkodobým efektom sú nesúrodé a nepodporujú potrebnú zmenu postojov. 
Rodičom by sa mala poskytovať pomoc, aby sa zabezpečilo, že výhody programu sa 
dostanú ku všetkým deťom a že žiadne nebudú vylúčené z finančných dôvodov. 
 
 
Okruh 2: Ochrana nášho životného prostredia a nášho zdravia 
 
Podokruh 2.1 Zdravé prírodné prostredie 
 
 
Odporúčame okamžite zaviesť najvyššiu možnú normu pre kvalitu vody v celej EÚ. 
V záujme úspory vody navrhujeme systém odmien, ktorý bude založený 
na stanovovaní ceny vody tak, aby povzbudzoval a stimuloval nižšiu spotrebu, 
napr.: 1. vytvorením dynamického systému, ktorý by spotrebiteľov podnecoval, aby 
nepresiahli priemernú úroveň spotreby vody (napr. zvýšením spotreby vody o 10 % 
sa cena zvýši o 11 %); 2. vytvorením trhového systému s kvótami pre vodu 
znečisťovanú výrobnými spoločnosťami, ktorý sa podobá na už zavedený trh 
s povoleniami na emisie. 

 
Toto odporúčanie možno odôvodniť tým, že zvyšovanie cien podnecuje všetkých 
používateľov na to, aby vedomejšie rozhodovali o svojej spotrebe. Vzhľadom 
na odlišnú situáciu jednotlivých krajín EÚ a v záujme spravodlivého sociálneho 
systému môžeme podporovať chudobnejšie skupiny obyvateľstva v oblasti 
hospodárenia s vodou tým, že budeme spoluinvestovať do vodnej infraštruktúry 
a výskumu. 
 
 
 
Okruh 3: Preorientovanie nášho hospodárstva a spotreby 
 
Podokruh 3.1 Regulácia nadmernej výroby a nadmernej spotreby 
 
 
Odporúčame, aby EÚ ukladala pokuty spoločnostiam, ktoré zneškodňujú nepredané 
výrobky vyrobené v dôsledku nadmernej výroby. 

 
V niektorých prípadoch je pre spoločnosti ziskovejšie nepredané výrobky vyhadzovať 
než ich recyklovať alebo opätovne použiť. Preto je dôležité odrádzať od nadmernej 
výroby pokutami, aby tento postup prestal byť pre výrobcov ziskový. 
  



 

 

168 
 

Podokruh 3.2. Zníženie množstva odpadu 
 
Odporúčame, aby EÚ vypracovala a vykonávala politiku odpadového hospodárstva 
pre domácnosti/občanov so zameraním na skutočné množstvo odpadu, ktorý 
produkujú, a doplnenú o opatrenia zvyšovania informovanosti občanov 
o prínosoch znižovania produkcie odpadu a triedeného zberu odpadu. Takisto sa 
musia zaviesť opatrenia zamerané na sociálne znevýhodnené rodiny (napr. mladé 
rodiny s deťmi, starších ľudí atď.), a to v súlade so zásadou „aby sa na nikoho 
nezabudlo“. 

 
Cieľom je vyvinúť jednotný prístup k nakladaniu s odpadom v domácnostiach 
a zároveň umožniť ochranu životného prostredia znižovaním odpadu, ďalej 
stimulovať obehové hospodárstvo a zefektívniť zber odpadu. V neposlednom rade 
treba zvýšiť informovanosť ľudí a ich zmysel pre environmentálnu zodpovednosť. 
 
Odporúčame, aby EÚ podporovala hospodársku súťaž na voľnom trhu 
a podnecovala súkromný sektor, aby sa aktívnejšie zapájal do spracovania odpadu 
vrátane odpadových vôd a do činností zhodnocovania a recyklácie. 

 
Úroveň EÚ je správnou úrovňou na vykonávanie tohto odporúčania, pretože dopĺňa 
rámcovú smernicu o odpadoch a akčný plán pre obehové hospodárstvo. Okrem toho 
budú vďaka vykonávaniu tohto odporúčania pribúdať inovačné riešenia v oblasti 
odpadového hospodárstva a zvýši sa kvalita odpadového hospodárstva, ako aj objem 
spracovaného odpadu, pretože sa do týchto činností bude zapájať viac spoločností. 
 
Podokruh 3.3 Etické výrobky, rovnaký prístup a spravodlivá spotreba 
 
Odporúčame, aby sa výrobné odvetvia premiestnili do Európskej únie, a tak sa 
zabezpečili vysokokvalitné etické výrobky a riešili problémy v oblasti klímy. 

 
Európska únia má odborné znalosti, ktoré sa musia rozšíriť na jej vlastnom trhu. 
V dôsledku premiestnenia odvetví do krajín mimo EÚ, najmä do Ázie, sa premiestňujú 
aj niektoré odborné spôsobilosti. Toto odporúčanie sa týka profesijnej odbornej 
prípravy európskych pracovníkov. 
Trváme na tom, že sa treba vyhnúť premiestňovaniu medzi jednotlivými členskými 
štátmi, aby sa zabránilo nespravodlivej hospodárskej súťaži. 
Zistili sme, že rozsiahle premiestňovanie výrobných odvetví na celom svete 
ovplyvňuje európske odvetvia. Miestna výroba povedie k zvýšeniu zdravia občanov 
a životného prostredia. 
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Okruh 4: Smerom k udržateľnej spoločnosti 
 
Podokruh 4.3 Doprava šetrná k životnému prostrediu 
 
 
Odporúčame, aby veľké mestá dostávali sankcie alebo dotácie v závislosti 
od výkonnosti ich verejnej dopravy z hľadiska životného prostredia a znečistenia 
(elektromobily, zelená verejná doprava, vytváranie peších zón, nabádanie 
na používanie bicyklov atď.). Pokuty alebo dotácie pre miestne orgány by sa mali 
prideľovať najmä na základe zmien, ktoré mestá uskutočňujú v oblasti ekologickej 
dopravy, so zohľadnením ich východiskovej situácie. Práve Európska únia by mala 
vo svojich právnych predpisov zaviesť určité ukazovatele výkonnosti opatrení proti 
znečisteniu a úmerného znižovania znečistenia. Mala by sa pritom zohľadniť 
východisková situácia každého mesta. 

 
 
Odporúčame to preto, lebo mestá trpia znečistením ovzdušia, ktoré spôsobuje 
problémy so zdravím. Rozvoj zelenej dopravy by zlepšil životy a zdravie ľudí a znížil by 
skleníkový efekt. Dotácie a sankcie sú účinnými opatreniami na podporu zmien 
a pomáhajú prispôsobiť sa rôznym situáciám jednotlivých miest. 

 
 

Odporúčame, aby sa v právnych predpisoch EÚ obmedzilo a upravilo využívanie 
letov na krátke vzdialenosti a výletných lodí. Je potrebné poskytnúť ľuďom 
ekologické dopravné alternatívy. Jednou z týchto alternatív by mala byť 
normalizácia železničných tratí s cieľom prepojiť európske hlavné mestá. Takisto 
odporúčame, aby EÚ poskytovala dotácie na zmenu prepravy tovaru tak, aby bola 
šetrná k životnému prostrediu, napríklad na vlakovú alebo lodnú prepravu (pri 
preprave na krátku vzdialenosť). 

 
Odporúčame to preto, lebo preprava na krátku vzdialenosť je príliš častá, znečisťujúca 
a ľahko ju možno nahradiť. Obmedzením výletných lodí by sa znížilo znečistenie 
morského prostredia (kritický problém v oblasti životného prostredia) a negatívny 
vplyv v pobrežných mestách. Preto musíme vytvoriť alternatívy, ktoré budú 
v porovnaní so znečisťujúcejšími spôsobmi dopravy cenovo dostupnejšie. Zavedením 
rovnakej šírky železničných koľají by sa zlepšilo železničné spojenie medzi európskymi 
hlavnými mestami. 
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Okruh 5: Starostlivosť o všetkých 
 
Podokruh 5.2 Širšie chápanie zdravia 
 
Odporúčame, aby Európska únia v súlade so svojou kampaňou HealthyLife4All 
takisto podporovala iniciatívy, ako sú športové spoločenské podujatia, športové 
aktivity v školách či polročné olympiády otvorené všetkým vekovým skupinám 
a všetkým športom (bez profesionálnych športovcov). Takisto odporúčame vyvinúť 
bezplatnú európsku športovú aplikáciu na povzbudenie kolektívnych športových 
aktivít. Táto aplikácia by mala ľuďom pomáhať nadväzovať kontakt 
prostredníctvom športu. Okrem toho by sa tieto iniciatívy mali rozsiahle propagovať 
a malo by sa o nich informovať. 

 
V záujme zdravšieho európskeho obyvateľstva musí Európska únia podporovať šport 
a zdravý životný štýl. Obyvateľstvo si veľmi často neuvedomuje vzťah medzi športom 
a zdravým životom. Takáto aplikácia je dôležitá, pretože ľudia majú väčší sklon 
športovať, ak športujú spolu. 
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Konferencia o budúcnosti Európy 
Európska panelová diskusia občanov 4: 

„EÚ vo svete/migrácia“ 
 
ODPORÚČANIA PRIJATÉ PANELOM (NA POSTÚPENIE DO PLÉNA) 
 
 
Okruh 1 Sebestačnosť a stabilita 
 
Podokruh 1.1 Autonómia EÚ 
 
 

1. Odporúčame, že by sa mali lepšie propagovať a finančne podporovať strategické 
výrobky európskej výroby (napríklad poľnohospodárske produkty, polovodiče, 
zdravotnícke vybavenie, inovatívne digitálne a environmentálne technológie) 
s cieľom zachovať ich prístupnosť a cenovú dostupnosť pre európskych 
spotrebiteľov a v čo najväčšej miere znížiť závislosť od krajín mimo Európy. Táto 
podpora by mohla zahŕňať štrukturálne a regionálne politiky, podporu na udržanie 
priemyslu a dodávateľských reťazcov v rámci EÚ, daňové úľavy, dotácie, aktívnu 
politiku v oblasti MSP, ako aj vzdelávacie programy na udržanie súvisiacich 
kvalifikácií a pracovných miest v Európe. Aktívna priemyselná politika by však mala 
byť selektívna a zameraná na inovatívne produkty alebo produkty, ktoré sú dôležité 
pre zabezpečenie základných potrieb a služieb. 
 
Odporúčame to, pretože Európa sa stala až príliš závislou od krajín mimo Európy 
v kľúčových oblastiach, ktoré v sebe majú potenciál pre diplomatické spory a mohli by 
vyústiť do nedostatku základných alebo strategicky významných produktov alebo 
služieb. Keďže výrobné náklady sú v EÚ často vyššie než inde vo svete, aktívnejšia 
propagácia a podpora týchto produktov umožní Európanom kupovať 
konkurencieschopné európske výrobky a bude ich k tomu motivovať. Takisto posilní 
európsku konkurencieschopnosť a udrží priemysel a pracovné miesta orientované 
na budúcnosť v Európe. Silnejšia regionalizácia výroby povedie takisto k zníženiu 
nákladov na dopravu a poškodenia životného prostredia. 
 

2. Odporúčame, aby EÚ znížila svoju závislosť od dovozu ropy a plynu. Malo by sa to 
uskutočniť pomocou aktívnej podpory verejnej dopravy a projektov energetickej 
efektívnosti, celoeurópskej vysokorýchlostnej železničnej a nákladnej siete, 
rozšírenia poskytovania čistej energie z obnoviteľných zdrojov (najmä slnečnej 
a veternej energie) a alternatívnych technológií (napríklad vodíkových technológií 
alebo technológií energetického zhodnocovania odpadu). EÚ by mala tiež 
propagovať kultúrnu zmenu od používania individuálnych automobilov 
k využívaniu verejnej dopravy, spoločnému využívaniu elektrických automobilov 
a cyklistike. 
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Odporúčame to, pretože sa tým vytvorí výhodná situácia z hľadiska autonómie Európy 
od vonkajšej závislosti, ako aj ambicióznych cieľov v oblasti klímy a cieľov zníženia 
CO2. Takisto to Európe umožní stať sa silným hráčom v oblasti technológií 
orientovaných na budúcnosť, posilniť svoje hospodárstvo a vytvárať pracovné miesta. 
 
 

3. Odporúčame, aby sa prijali právne predpisy na úrovni EÚ s cieľom zaručiť, že všetky 
výrobné a dodávateľské procesy EÚ a tovar, ktorý sa dováža, spĺňajú kvalitatívne, 
etické a udržateľné európske normy, ako aj všetky príslušné európske normy 
v oblasti ľudských práv, pričom by sa produktom, pri ktorých sa tieto predpisy 
dodržiavajú, ponúkla možnosť certifikácie. 
 
Odporúčame to, pretože to pomôže spotrebiteľom aj obchodníkom získať jednoduchý 
prístup k informáciám o produktoch, ktoré si kupujú/s ktorými obchodujú. Dosiahne 
sa to kontrolou systému certifikácie. Certifikácia tiež pomôže zmierniť rozdiel medzi 
lacnými a drahými produktmi, ktoré sú dostupné na trhu. Lacné produkty nebudú 
spĺňať požadovanú normu, a tak sa nebudú môcť považovať za produkty dobrej 
kvality. Oprávnenie na túto certifikáciu by slúžilo na ochranu životného prostredia, 
šetrenie zdrojov a podporu zodpovednej spotreby. 
 
 

4. Odporúčame vykonávať celoeurópske programy na podporu malých miestnych 
výrobcov zo strategických sektorov vo všetkých členských štátoch. Títo výrobcovia 
by boli profesionálne vyškolení, finančne by sa podporovali prostredníctvom dotácií 
a motivovali by sa k výrobe (v prípade, že sú suroviny dostupné v EÚ) väčšieho 
množstva tovarov, ktoré spĺňajú požiadavky, na úkor dovozu. 
 
Odporúčame to, pretože podporou výrobcov v strategických sektoroch, ktorí sú 
usadení v EÚ, môže EÚ dosiahnuť hospodársku autonómiu v týchto sektoroch. Tým 
by sa mohol celý proces výroby len posilniť, čím sa podporí inovácia. To by viedlo 
k udržateľnejšej produkcii surovín v EÚ, k zníženiu nákladov na dopravu a tiež by to 
slúžilo na ochranu životného prostredia. 
 
 

5. Odporúčame zlepšiť dodržiavanie ľudských práv na európskej úrovni 
prostredníctvom: zvýšenia informovanosti v krajinách, ktoré do požadovanej miery 
nedodržiavajú EDĽP (Európsky dohovor o ľudských právach) alebo Dohovor 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd; prísnej kontroly koordinovanej 
prostredníctvom EÚ a porovnávacieho prehľadu v oblasti justície týkajúcej sa miery, 
do akej sa v členských štátoch dodržiavajú ľudské práva, a dôrazného 
presadzovania súladu prostredníctvom rôznych druhov sankcií. 
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Odporúčame to, pretože členské štáty sa na ľudských právach dohodli už pri ratifikácii 
Európskeho dohovoru o ľudských právach a teraz je potrebné zvýšiť jeho prijímanie 
v každom členskom štáte s cieľom zabezpečiť, že ľudské práva budú v týchto 
členských štátoch v aktívnom povedomí a budú sa dodržiavať. 
 
 

6. Odporúčame začať revíziu a intenzívnu komunikačnú kampaň na celoeurópskej 
úrovni s cieľom zvýšiť povedomie európskych občanov o sieti EURES (Európske 
služby zamestnanosti), imigračnom portáli EÚ a nástroji EÚ na stanovenie profilu 
zručností štátnych príslušníkov tretích krajín a dosiahnuť, aby ich častejšie 
navštevovali podniky v EÚ s cieľom inzerovať a zverejňovať v nich svoje pracovné 
ponuky. 
 
Odporúčame, aby sa nevytvárala nová online platforma na inzerciu pracovných 
príležitostí pre európsku mládež. Podobných iniciatív už na európskej úrovni existuje 
viac než dosť. Veríme, že kľúčom k propagácii existujúcej pracovnej sily a pracovných 
príležitostí na európskej úrovni je posilňovať to, čo už existuje. 
 

Podokruh 1.2 Hranice 
 
 

7. Odporúčame, aby sa vytvoril systém pre migráciu pracovnej sily do EÚ, ktorý bude 
založený na skutočných potrebách európskeho trhu práce. Mal by existovať 
jednotný systém uznávania odborných a vysokoškolských diplomov z krajín mimo 
EÚ aj v rámci nej. Mali by vzniknúť ponuky na získanie odbornej kvalifikácie, ako aj 
ponuky na kultúrnu a jazykovú integráciu kvalifikovaných migrantov. Žiadateľom 
o azyl s príslušnými kvalifikáciami by sa mal povoliť prístup na trh práce. Mala by sa 
zriadiť integrovaná agentúra, ktorej základom by mohla byť Európska sieť 
spolupráce služieb zamestnanosti. 
 
Odporúčame to, pretože Európa potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu v určitých 
oblastiach, ktoré nedokážeme plne pokryť interne. V súčasnosti neexistuje dostatočný 
počet účinných spôsobov, ako legálne požiadať o pracovné povolenie v EÚ. 
Celoeurópsky systém uznávania odborných a vysokoškolských diplomov uľahčí 
plnenie týchto potrieb a umožní viac zjednodušiť migráciu pracovnej sily v rámci EÚ 
a z krajín mimo nej. Nedostatok zamestnancov by sa tak mohol riešiť efektívnejšie 
a lepšie by sa riadila nekontrolovaná migrácia. Otvorenie systému migrácie pracovnej 
sily pre žiadateľov o azyl by mohlo pomôcť urýchliť ich integráciu do európskych 
hospodárstiev a spoločností. 
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8. Odporúčame, aby Európska únia rozšírila svoje právne predpisy a poskytla agentúre 

Frontex viac právomocí a nezávislosti. Tým jej umožní zasahovať vo všetkých 
členských štátoch, aby mohla zaručiť ochranu všetkých vonkajších hraníc EÚ. EÚ by 
však mala zorganizovať audity procesov týkajúce sa organizácie agentúry Frontex, 
pretože v jej fungovaní je potrebná úplná transparentnosť, aby sa zabránilo 
akejkoľvek forme zneužitia. 
 
Odporúčame to, pretože sa domnievame, že je neprijateľné, aby sa mohol agentúre 
Frontex odoprieť prístup k hraniciam, a to najmä v prípadoch, keď sa porušujú ľudské 
práva. Chceme zaručiť, že agentúra Frontex bude vykonávať európske právne 
predpisy. Je potrebné kontrolovať aj samotnú agentúru Frontex, aby sa zabránilo 
nevhodnému správaniu v rámci tejto organizácie. 
 
 

9. Odporúčame, aby Európska únia vytvorila špeciálne pre ekonomických migrantov 
možnosť preverovania občanov (s cieľom získať informácie o preukázateľných 
zručnostiach, minulosti atď.) v krajine odchodu. Tým by sa určilo, kto je oprávnený 
prísť do EÚ a pracovať tu, v závislosti od hospodárskych potrieb/voľných 
pracovných miest hostiteľskej krajiny. Tieto preverovacie kritériá musia byť 
zverejnené a každému dostupné na nahliadnutie. Uskutočniť by sa to mohlo 
vytvorením (online) Európskej imigračnej agentúry. 
 
Odporúčame to, pretože takto by ľudia nemuseli nelegálne prekračovať hranice. 
Vznikol by kontrolovaný tok ľudí, ktorí vstupujú do EÚ, v dôsledku čoho by poľavil tlak 
na hranice. Zároveň to umožní obsadiť voľné pracovné miesta v hostiteľských 
krajinách. 
 
 

10. Odporúčame, aby Európska únia zabezpečila, že uvítacia politika a zariadenia budú 
na všetkých hraniciach rovnaké, budú dodržiavať ľudské práva a zaručí sa v nich 
bezpečnosť a zdravie pre všetkých migrantov (napríklad pre tehotné ženy a deti). 
 
Odporúčame to, pretože si veľmi ceníme spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie 
s migrantmi na všetkých hraniciach. Chceme zabrániť tomu, aby migranti zostávali 
na hraniciach príliš dlho a aby členské štáty boli preťažené prílevom migrantov. 
Členské štáty musia byť dobre vybavené na ich privítanie. 
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Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner 
 
Podokruh 2.1 Obchod a vzťahy z etického hľadiska 
 
 

11. Odporúčame, aby EÚ zaviedla obmedzenia dovozu výrobkov z krajín, ktoré 
umožňujú detskú prácu. Malo by sa tak urobiť prostredníctvom čierneho zoznamu 
spoločností, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať podľa aktuálnych okolností. 
Ďalej odporúčame, aby sa zabezpečil postupný prístup ku školskému vzdelávaniu 
pre deti, ktoré skončia s detskou prácou, a aby sa prostredníctvom informácií 
z oficiálnych kanálov EÚ, napr. kampaňami a rozprávaním príbehov, zvyšovala 
informovanosť spotrebiteľov o detskej práci. 
 
Odporúčame to, pretože si uvedomujeme spojenie medzi nedostatočným prístupom 
ku školskému vzdelávaniu a prítomnosťou detskej práce. Týmto odporúčaním chceme 
zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, znížiť dopyt po výrobkoch vyrobených detskou 
prácou tak, aby sa s touto praktikou nakoniec skoncovalo. 
 
 

12. Odporúčame, aby EÚ vytvorila partnerstvo s rozvojovými krajinami, podporovala 
ich infraštruktúru a delila sa o kompetencie výmenou za vzájomne prospešné 
obchodné dohody s cieľom pomôcť im pri prechode k využívaniu zdrojov zelenej 
energie. 
 
Odporúčame to s cieľom uľahčiť prechod k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie 
v rozvojových krajinách prostredníctvom obchodných partnerstiev a diplomatických 
dohôd. Vytvorili by sa tak dlhodobé dobré vzťahy medzi EÚ a rozvojovými krajinami 
a prispelo by sa k boju proti zmene klímy. 
 
 

13. Odporúčame, aby EÚ zaviedla povinné ekologické skóre, ktoré by sa uvádzalo 
v prednej časti všetkých výrobkov, ktoré si môže bežný spotrebiteľ kúpiť. Toto 
ekologické skóre by sa vypočítavalo podľa emisií z výroby a dopravy, ako aj 
škodlivého obsahu na základe zoznamu nebezpečných výrobkov. Ekologické skóre 
by mal riadiť a monitorovať orgán EÚ. 
 
Odporúčame to s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v EÚ o environmentálnej 
stope výrobkov, ktoré si kupujú. Ekologické skóre by predstavovalo celoeurópsky 
spôsob uvádzania miery, ktorý by jednoducho ukazoval, ako je určitý produkt 
environmentálne vhodný. Ekologické skóre by malo zahŕňať QR kód na zadnej strane 
výrobku, ktorý by poskytoval ďalšie informácie o jeho environmentálnej stope. 
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Podokruh 2.2 Medzinárodné opatrenia v oblasti klímy 
 
 

14. Odporúčame, aby Európska únia prijala stratégiu s cieľom získať väčšiu autonómiu 
pri výrobe energie. Európsky orgán, ktorý by zahŕňal všetky existujúce európske 
inštitúcie v oblasti energetiky, by mal koordinovať rozvoj energií z obnoviteľných 
zdrojov v závislosti od potrieb, kapacity a zdrojov členských štátov, pričom by mal 
rešpektovať ich suverenitu. Inštitúcie by podporovali vzájomnú výmenu poznatkov 
s cieľom vykonávať túto stratégiu. 
 
Odporúčame to, pretože pre súčasnú závislosť sme zraniteľní v situáciách politického 
napätia s krajinami, z ktorých dovážame. Vidíme to pri súčasnej kríze v oblasti 
elektriny. V rámci tejto koordinácie by sa však mala rešpektovať suverenita každej 
krajiny. 
 
 

15. Odporúčame stanoviť vyššie environmentálne normy pre vývoz odpadu v rámci EÚ 
aj mimo nej a prísnejšie kontroly a sankcie na zastavenie nezákonného vývozu. EÚ 
by mala stimulovať členské štáty, aby viac recyklovali vlastný odpad a využívali ho 
na výrobu energie. 
 
Odporúčame to s cieľom zastaviť poškodzovanie životného prostredia, keď sa 
niektoré krajiny zbavujú svojho odpadu na úkor iných, najmä pokiaľ sa to deje mimo 
akýchkoľvek environmentálnych noriem. 
 
 

16. Odporúčame, aby EÚ silnejšie podporovala prebiehajúci environmentálny prechod 
tým, že stanoví cieľ skoncovať so znečisťujúcimi obalmi. Zahŕňalo by to propagáciu 
menšieho množstva obalov alebo environmentálne vhodnejších obalov. Aby sa 
zabezpečilo, že aj menšie spoločnosti sa budú môcť prispôsobiť, mala by sa 
poskytovať pomoc a určité úpravy. 
 
Odporúčame to, pretože potrebujeme obmedziť využívanie prírodných zdrojov, a to 
najmä surovín z krajín mimo EÚ. Takisto potrebujeme obmedziť škody, ktoré 
Európania spôsobujú našej planéte a jej klíme. Zvýšená podpora pre malé spoločnosti 
má zásadný význam, aby sa zabezpečilo, že sa dokážu prispôsobiť bez zvyšovania 
svojich cien. 
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17. Odporúčame, aby sa krajiny Európskej únie serióznejšie spoločne venovali otázke 

jadrovej energie. Malo by dochádzať k väčšej spolupráci pri posudzovaní využívania 
jadrovej energie a jej úlohy pri prechode, ktorý Európa potrebuje, aby pokročila 
smerom k zelenej energii. 
 
Odporúčame to, pretože otázku jadrovej energie nemôže riešiť jedna krajina. V 
súčasnosti v polovici členských štátov existuje vyše sto reaktorov a ďalšie sa budujú. 
Keďže máme spoločnú elektrizačnú sústavu, je nízkouhlíková elektrina, ktorú tieto 
reaktory vyrábajú, prospešná pre všetkých Európanov a zvyšuje energetickú 
sebestačnosť. Nekrytý jadrový odpad alebo havária by navyše zasiahli viaceré krajiny. 
Bez ohľadu na to, či sa rozhodne o využívaní jadrovej energie alebo nie, Európania by 
o tom mali diskutovať spoločne a mali by vypracovať zbližujúce sa stratégie, pričom 
sa bude rešpektovať suverenita jednotlivých štátov. 
 
 
Podokruh 2.3 Podpora európskych hodnôt 
 
 

18. EÚ by sa mala viac priblížiť svojim občanom. Odporúčame, aby EÚ vytvorila 
a posilnila spojenie s občanmi a miestnymi inštitúciami, ako sú miestne 
samosprávy, školy a obce. Cieľom toho by malo byť zlepšenie transparentnosti, 
priblíženie sa k občanom a lepšia komunikácia s nimi o konkrétnych iniciatívach EÚ 
a všeobecných informáciách o EÚ. 
 
Odporúčame to, pretože v súčasnosti nie sú informácie o EÚ dostatočne dostupné pre 
všetky skupiny spoločnosti a nedostanú sa k bežným občanom. Často sú nudné, ťažko 
zrozumiteľné a nie sú používateľsky ústretové. To sa musí zmeniť, aby sa zabezpečilo, 
že občania budú mať o úlohe a činnosti EÚ jasnú predstavu. Aby informácie o EÚ 
vzbudili záujem, musí byť ich vyhľadávanie jednoduchšie, musia byť motivujúce, 
zaujímavé a prezentované v bežnom jazyku. Navrhujeme: Návštevy politikov EÚ 
v školách, využívanie rádia, podcastov, priamej pošty, tlače, autobusových kampaní, 
sociálnych sietí, miestnych občianskych zhromaždení a vytvorenie osobitnej skupiny 
na zlepšenie komunikácie EÚ. Týmito opatreniami sa občanom umožní získať 
informácie o EÚ, ktoré nebudú prefiltrované vnútroštátnymi médiami. 
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19. Odporúčame väčšiu účasť občanov na politikách EÚ. Navrhujeme vytvoriť podujatia 

s priamym zapojením občanov podobné Konferencii o budúcnosti Európy. Mali by 
sa organizovať na vnútroštátnej, miestnej aj európskej úrovni. EÚ by mala pre tieto 
udalosti poskytnúť ucelenú stratégiu a centrálne riadenie. 
 
Odporúčame to, pretože prostredníctvom takýchto podujatí participatívnej 
demokracie sa budú poskytovať správne informácie o EÚ a zlepší sa aj kvalita politík 
EÚ. Podujatia by sa mali organizovať s cieľom podporovať základné hodnoty EÚ – 
demokraciu a aktívnu účasť občanov. Poskytli by politikom možnosť ukázať občanom, 
že považujú za dôležité, aby občania mali vedomosti o súčasných udalostiach, a že by 
sa mali podieľať na ich vytváraní. Centralizované usmernenia poskytnú vnútroštátnym 
a miestnym konferenciám ucelenú a jednotnú formu. 
 
 

Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
Podokruh 3.1 Bezpečnosť a obrana 
 
 

20. Odporúčame, aby sa budúce „spoločné ozbrojené sily Európskej únie“ využívali 
prevažne na účely sebaobrany. Akýkoľvek druh agresívnej vojenskej činnosti je 
vylúčený. V rámci Európy by to zahŕňalo schopnosť poskytovať pomoc v časoch 
krízy, ako napríklad v prípade prírodných katastrof. Za európskymi hranicami by to 
poskytlo schopnosť nasadenia na územiach za mimoriadnych okolností a výlučne 
podľa príslušného zákonného mandátu od Bezpečnostnej rady OSN, a tým v súlade 
s medzinárodným právom. 
 
Ak by sa toto odporúčanie realizovalo, Európskej únii by to umožnilo byť 
na medzinárodnej scéne vnímanou ako dôveryhodný, zodpovedný, silný 
a mierumilovný partner. Očakáva sa, že jej zvýšená schopnosť reagovať na kritické 
situácie, a to vnútorné aj vonkajšie, prispeje k ochrane jej základných hodnôt. 
 
 
Podokruh 3.2 Rozhodovanie a zahraničná politika EÚ 
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21. Odporúčame, aby v oblasti všetkých otázok, o ktorých sa rozhoduje jednohlasne, 

došlo k zmene a rozhodovalo sa o nich kvalifikovanou väčšinou. Jedinými 
výnimkami by malo byť prijímanie nových členských štátov do EÚ a zmeny týkajúce 
sa základných zásad EÚ, ako sa stanovujú v článku 2 Lisabonskej zmluvy a v Charte 
základných práv Európskej únie. 
 
Tým, že EÚ bude pred tretími krajinami vystupovať jednotne, upevní si svoje 
postavenie vo svete a vo všeobecnosti zaktivizuje svoju reakcieschopnosť, a to najmä 
v krízových situáciách. 
 
 

22. Odporúčame, aby Európska únia posilnila svoju schopnosť uvaliť sankcie na členské 
štáty, vlády, subjekty, skupiny a organizácie, ako aj jednotlivé osoby, ktoré 
nedodržiavajú jej základné zásady, dohody a právne predpisy. Je zásadne dôležité 
zabezpečiť rýchle vykonávanie a presadzovanie už existujúcich sankcií. Sankcie voči 
tretím krajinám by mali byť úmerné činu, ktorý ich vyvolal, a mali by byť účinné 
a včas sa začať uplatňovať. 
 
Aby bola EÚ dôveryhodná a spoľahlivá, musí uplatňovať sankcie voči tým, ktorí 
porušujú jej zásady. Tieto sankcie by sa mali bez váhania a aktívne presadzovať 
a overovať. 
 
 
Podokruh 3.3 Susedné krajiny a rozširovanie 
 
 

23. Odporúčame, aby Európska únia vyčlenila osobitný rozpočet na vypracovanie 
vzdelávacích programov o fungovaní EÚ a jej hodnotách. Potom sa predložia 
členským štátom, ktoré by ich chceli začleniť do svojich školských osnov (na 
základných, stredných a vysokých školách). Okrem toho by sa študentom, ktorí by 
chceli študovať v inej európskej krajine prostredníctvom programu Erasmus, mohol 
ponúkať osobitný kurz o EÚ a jej fungovaní. Študenti, ktorí si tento kurz vyberú, by 
mali prednosť pri schvaľovaní týchto spomínaných programov Erasmus. 
 
Odporúčame to na posilnenie pocitu spolupatričnosti k EÚ. Občanom to umožní 
lepšie sa identifikovať s EÚ a šíriť jej hodnoty. Navyše to tiež zlepší transparentnosť, 
pokiaľ ide o fungovanie EÚ, prínosy členstva v EÚ a boj proti protieurópskym hnutiam. 
Malo by to slúžiť na odradenie členských štátov od odchodu z EÚ. 
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24. Odporúčame, aby EÚ lepšie využívala svoju politickú a hospodársku váhu 

vo vzťahoch s inými krajinami s cieľom zabrániť, aby určité členské štáty čelili 
bilaterálnym hospodárskym, politickým a sociálnym tlakom. 
 
Odporúčame to z troch dôvodov. Po prvé to posilní pocit jednoty v rámci EÚ. Po druhé 
jednostranná reakcia zabezpečí jasnú, silnú a rýchlejšiu odpoveď, ktorá zabráni 
akýmkoľvek pokusom iných krajín o zastrašovanie a vyvolávanie represívnych politík 
voči členom EÚ. Po tretie sa tým posilní bezpečnosť Únie a zabezpečí sa, že žiadny 
členský štát sa nebude cítiť vynechávaný alebo ignorovaný. Dvojstranné reakcie 
rozdeľujú EÚ a to predstavuje slabosť, ktorú tretie krajiny využívajú proti nám. 
 
 

25. Odporúčame, aby Európska únia zlepšila svoju mediálnu stratégiu. Na jednej strane 
by EÚ mala posilniť svoju viditeľnosť v sociálnych sieťach a aktívne propagovať svoj 
obsah. Na druhej strane by EÚ mala naďalej organizovať konferencie, ako je 
Konferencia o budúcnosti Európy, a to každoročne a na prezenčnom základe. 
Okrem toho takisto odporúčame, aby EÚ ďalej nabádala na inovácie 
prostredníctvom podpory dostupnej európskej platformy v sociálnych sieťach. 
 
Odporúčame to, pretože by sa tak mohli nielen osloviť mladí ľudia, ale pomocou 
zaujímavejšieho a účinnejšieho komunikačného nástoja by to vzbudilo aj väčší záujem 
a účasť medzi európskymi občanmi. Tieto podujatia, ako je napríklad Konferencia 
o budúcnosti Európy, by mali občanom umožniť väčšiu účasť na rozhodovacom 
procese a zabezpečiť, že ich hlas bude vypočutý. 
 
 

26. Odporúčame, aby sa členské štáty dohodli na silnej vízii a spoločnej stratégii, 
ktorých cieľom bude zosúladiť a upevniť identitu a jednotu EÚ pred umožnením 
pristúpenia ďalším krajinám. 
 
Odporúčame to, pretože sa domnievame, že pred zvažovaním integrácie ďalších krajín 
je zásadne dôležité posilniť EÚ, ako aj skonsolidovať vzťahy medzi členskými štátmi. 
Čím viac štátov vstúpi do EÚ, tým komplikovanejší bude rozhodovací proces v rámci 
EÚ. Preto je dôležité preskúmať tie rozhodovacie procesy, pri ktorých sa hlasuje 
na základe jednomyseľnosti. 
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Okruh 4: Migrácia z ľudského hľadiska 
 
Podokruh 4.1 Odstránenie príčin migrácie 
 
 

27. Odporúčame, aby sa Európska únia aktívne zapájala do hospodárskeho rozvoja 
krajín mimo Európskej únie a tam, kde dochádza k najväčšiemu odchodu migrantov. 
EÚ by s pomocou príslušných orgánov (napríklad miestnych MVO, miestnych 
politikov, terénnych pracovníkov, expertov atď.) mala hľadať spôsoby, ako 
mierumilovne, účinne a aktívne zasahovať v krajinách s významným odchodom 
migrantov, ktoré predtým súhlasili s presnými podmienkami spolupráce 
s miestnymi orgánmi. Tieto zásahy by mali mať hmatateľné výsledky s merateľnými 
účinkami. Zároveň by tieto hmatateľné výsledky a účinky mali byť jasne vysvetlené, 
aby občania EÚ rozumeli politike rozvojovej pomoci, ktorú Únia vykonáva. V tomto 
zmysle by sa opatrenia EÚ v oblasti rozvojovej pomoci mali viac zviditeľniť. 
 
Odporúčame to, pretože hoci EÚ pracuje v oblasti medzinárodného rozvoja, musí 
v tom aj pokračovať a investovať do transparentnosti a zviditeľnenia v rámci politiky 
a opatrení, ktoré vykonáva. 
 
 

28. Odporúčame vytvoriť spoločný európsky pracovný rámec, a tak zosúladiť pracovné 
podmienky v rámci celej Únie (napr. minimálne mzdy, pracovný čas atď.). EÚ by sa 
mala pokúsiť vytvoriť základné spoločné normy v oblasti práce s cieľom zabrániť 
migrácii občanov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny pôvodu za lepšími pracovnými 
podmienkami. Ako súčasť týchto noriem by EÚ mala posilniť úlohu tradičných 
odborov na nadnárodnej úrovni. EÚ by tak považovala vnútornú ekonomickú 
migráciu (migrácia občanov EÚ) za kriticky dôležitú otázku. 
 
Odporúčame to, pretože sme zistili, že mnoho ľudí v EÚ migruje z ekonomických 
dôvodov, keďže medzi pracovnými podmienkami v členských štátoch EÚ existujú 
rozdiely. To vedie k efektu úniku mozgov z krajín, čomu by sa malo zabrániť, aby si 
členské štáty udržali talenty a pracovnú silu. Hoci podporujeme voľný pohyb občanov, 
myslíme si, že ak dochádza k nedobrovoľnej migrácii občanov EÚ medzi rôznymi 
členskými štátmi, je to z ekonomických dôvodov. Preto je dôležité vytvoriť spoločný 
pracovný rámec. 
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Podokruh 4.2 Ohľad na ľudí 
 
 

29. Odporúčame v EÚ vykonávať spoločnú a kolektívnu migračnú politiku založenú 
na zásade solidarity. Chceme sa zamerať na problém týkajúci sa utečencov. 
Spoločný postup vo všetkých členských štátoch Únie by mal byť založený 
na najlepších postupoch a zvykoch, ktoré sa ukazujú ako úspešné vo všetkých 
krajinách Únie. Postup by mal byť proaktívny a aktívne by ho mali vykonávať 
vnútroštátne orgány aj administratíva EÚ.  
 
Problém utečencov sa týka všetkých krajín v EÚ. V súčasnosti sú postupy štátov príliš 
rôznorodé, čo prináša negatívne dôsledky pre utečencov aj pre občanov Únie. Preto 
je potrebný ucelený a konzistentný prístup. 
 
 

30. Odporúčame, aby EÚ zvýšila svoje úsilie o informovanie a vzdelávanie občanov 
členských štátov o témach súvisiacich s migráciou. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť 
čo najskorším vzdelávaním detí od začiatku základnej školy na témy, ako je migrácia 
a integrácia. Ak spojíme toto rané vzdelávanie s činnosťami MVO a mládežníckych 
organizácií, ako aj s mediálnymi kampaňami so širokým dosahom, mohli by sme svoj 
cieľ plne dosiahnuť. Okrem toho by sa mala využiť široká škála komunikačných 
kanálov, a to od letákov až po televíziu a sociálne siete. 
 
Je dôležité ukázať ľuďom, že migrácia má mnoho pozitívnych aspektov, ako je 
napríklad ďalšia pracovná sila. Chceme zdôrazniť význam zvyšovania informovanosti 
o oboch procesoch, aby ľudia porozumeli dôvodom a dôsledkom migrácie, s cieľom 
odstrániť stigmu, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že je niekto vnímaný ako migrant. 
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Podokruh 4.3 Integrácia 
 

31. Odporúčame, aby smernicu 2013/33/EÚ o minimálnych normách pre prijímanie 
žiadateľov o azyl v členských štátoch nahradilo povinné nariadenie EÚ, ktoré sa 
bude jednotne uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Prioritou by malo byť 
zlepšenie prijímacích a ubytovacích zariadení. Odporúčame vytvoriť osobitný 
monitorovací orgán EÚ na monitorovanie vykonávania tohto nariadenia. 
 
Dôvodom je, že existujúca smernica sa nevykonáva vo všetkých členských štátoch 
jednotným spôsobom. Treba zabrániť podmienkam, aké panujú napríklad 
v utečeneckom tábore Moria. Preto by sa malo vykonávať odporúčané nariadenie 
a malo by zahŕňať aj povinné sankcie. Pokiaľ ide o monitorovací orgán, mal by byť silný 
a spoľahlivý. 
 
 

32. Odporúčame, aby EÚ zabezpečila, že každý žiadateľ o azyl a utečenec bude počas 
konania o pobyte navštevovať jazykový a integračný kurz. Tento kurz by mal byť 
povinný, bezplatný a mal by zahŕňať osobnú asistenciu pri počiatočnej integrácii. 
Mal by sa začať do dvoch týždňov od podania žiadosti o pobyt. Okrem toho by sa 
mali stanoviť stimulačné a sankčné mechanizmy. 
 
Naučenie sa jazyka, ako aj porozumenie kultúre, histórii a etike hostiteľskej krajiny, je 
kľúčovým krokom k integrácii. Zdĺhavé čakanie na počiatočný integračný proces má 
negatívny vplyv na sociálnu asimiláciu migrantov. Sankčné mechanizmy môžu pomôcť 
pri zisťovaní ochoty migrantov začleniť sa. 
 
 
Okruh 5: Zodpovednosť a solidarita v rámci EÚ 
 
Podokruh 5.1 Prerozdelenie migrácie 
 
 

33. Odporúčame nahradiť dublinský systém právne záväznou zmluvou, aby sa 
na základe solidarity a spravodlivosti zabezpečilo spravodlivé, vyvážené 
a proporcionálne prerozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci EÚ. V súčasnosti sa 
od utečencov požaduje, aby svoju žiadosť o azyl predložili v prvom členskom štáte 
EÚ, do ktorého prídu. K tejto zmene systému by malo dôjsť čo najrýchlejšie. Návrh 
Nového paktu o migrácii a azyle Európskej komisie z roku 2020 predstavuje dobrý 
začiatok a mal by získať právnu formu, keďže obsahuje kvóty na prerozdeľovanie 
utečencov medzi členské štáty EÚ. 
 
Odporúčame to, pretože v rámci súčasného dublinského systému sa nedodržiavajú 
zásady solidarity a spravodlivosti. Veľká záťaž sa kladie na krajiny na hraniciach EÚ, 



 

 

185 
 

ktoré sú prvými krajinami vstupu väčšiny žiadateľov o azyl na územie EÚ. Všetky 
členské štáty musia prevziať zodpovednosť za riadenie tokov utečencov do EÚ. EÚ 
predstavuje komunitu spoločných hodnôt a mala by podľa toho aj konať. 
 
 

34. Odporúčame, aby EÚ poskytla podporu členským štátom EÚ, aby sa žiadosti o azyl 
mohli spracúvať rýchlejšie a aj podľa spoločných noriem. Okrem toho by sa 
utečencom malo poskytnúť humanitárne ubytovanie. S cieľom znížiť záťaž 
na krajiny príchodu odporúčame, aby sa utečenci po svojom prvom príchode do EÚ 
rýchlo a efektívne premiestnili v rámci EÚ, aby sa ich žiadosť o azyl mohla spracovať 
kdekoľvek inde v rámci EÚ. Na to je potrebná finančná podpora od EÚ, ako aj 
organizačná podpora prostredníctvom Agentúry EÚ pre azyl. Osoby, ktorým sa 
žiadosť o azyl zamietne, sa musia efektívnym spôsobom poslať naspäť do krajiny 
pôvodu, pokiaľ sa ich krajina pôvodu považuje za bezpečnú. 
 
Odporúčame to, pretože azylové konania v súčasnosti trvajú príliš dlho a v rôznych 
členských štátoch sa môžu líšiť. Vďaka zrýchleniu azylových konaní strávia utečenci 
menej času čakaním na konečné rozhodnutie o svojom azyle v zariadeniach 
dočasného ubytovania. Žiadatelia o azyl, ktorí budú prijatí, sa zase môžu rýchlejšie 
integrovať vo svojej konečnej cieľovej krajine. 
 
 

35. Odporúčame silnú finančnú, logistickú a operačnú podporu EÚ pre riadenie prvého 
prijatia, ktorá by viedla k možnej integrácii alebo repatriácii neregulárnych 
migrantov. Prijímateľmi tejto podpory budú pohraničné členské štáty EÚ, ktoré 
znášajú záťaž prílevu migrantov. 
 
Silnú podporu odporúčame z dôvodu, že niektoré pohraničné štáty EÚ znášajú 
najväčšiu záťaž spôsobenú prílevom migrantov, a to pre svoju zemepisnú polohu. 
 
 

36. Odporúčame, aby sa posilnil mandát pre Agentúru EÚ pre azyl, aby mohla 
koordinovať a riadiť prerozdeľovanie žiadateľov o azyl v rámci členských štátov EÚ 
s cieľom dosiahnuť spravodlivé prerozdelenie. V spravodlivom prerozdeľovaní sa 
musia zohľadniť potreby žiadateľov o azyl, ako aj logistické a ekonomické možnosti 
členských štátov EÚ a ich potreby, pokiaľ ide o trh práce. 
 
Odporúčame to, pretože centralizovaná koordinácia a riadenie prerozdeľovania 
žiadateľov o azyl, ktoré členské štáty aj ich občania považujú za spravodlivé, zabraňujú 
chaotickým situáciám a sociálnemu napätiu, čím prispievajú k väčšej solidarite medzi 
členskými štátmi EÚ. 
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Podokruh 5.2 Spoločný prístup k azylu 
 
 

37. Odporúčame buď vytvoriť zastrešujúcu inštitúciu EÚ, alebo posilniť Agentúru EÚ pre 
azyl, ktorá by na základe jednotných noriem spracúvala žiadosti o azyl 
a rozhodovala o nich v rámci celej Európskej únie. Takisto by mala byť poverená 
riadením spravodlivého prerozdeľovania utečencov. Táto inštitúcia by tiež mala 
určovať, ktoré krajiny pôvodu sú bezpečné a ktoré nie, a mala by byť zodpovedná 
za posielanie odmietnutých žiadateľov o azyl naspäť domov. 
 
Odporúčame to, pretože súčasnú azylovú politiku charakterizujú nejasné 
zodpovednosti a rôzne normy, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia. To 
vedie k nekonzistentnému vedeniu azylových konaní v EÚ. Agentúra EÚ pre azyl 
navyše v súčasnosti disponuje len „mäkkou“ mocou. V otázkach týkajúcich sa azylu 
môže členským štátom len radiť. 
 
 

38. Odporúčame bezodkladne vo všetkých členských štátoch EÚ zriadiť azylové 
strediská určené maloletým osobám bez sprievodu. Malo by sa to vykonať pri čo 
najskoršej príležitosti, aby sa maloletým osobám poskytlo ubytovanie 
a starostlivosť v súlade s ich osobitnými potrebami. 
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Mnohí maloletí sú pravdepodobne traumatizovaní (prichádzajú z oblastí, kde 
prebieha konflikt). 
2.) Rôzne deti majú rôzne potreby (podľa veku, zdravotného stavu atď.). 
3.) Ak by sa toto odporúčanie zrealizovalo, zaručilo by sa, že zraniteľné 
a traumatizované maloleté osoby dostanú pri čo najskoršej príležitosti všetku 
potrebnú starostlivosť. 
4.) Keďže títo maloletí sú budúci európski občania a ako takí by, ak sa o nich náležite 
postaráme, mali pozitívne prispieť k budúcnosti Európy. 
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39. Odporúčame vytvoriť spoločný transparentný systém riešenia urýchleného 

spracúvania prípadov žiadateľov o azyl. Týmto procesom by sa mali zabezpečiť 
minimálne normy a mal by sa uplatňovať vo všetkých členských štátoch rovnako. 
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Ak sa toto odporúčanie zrealizuje, povedie to k rýchlejšiemu 
a transparentnejšiemu vybavovaniu žiadostí o azyl. 
2.) Ak sa nepodarí urýchliť azylový proces, povedie to k nelegálnej a trestnej činnosti. 
3.) Minimálne normy, ktoré spomíname v našom odporúčaní, by mali zahŕňať 
rešpektovanie ľudských práv a zdravotných a vzdelávacích potrieb žiadateľov o azyl. 
4.) Realizácia tohto odporúčania by viedla k prístupu k zamestnaniu a sebestačnosti, 
čo by umožnilo pozitívne prispievať do európskej spoločnosti. Legalizácia postavenia 
v zamestnaní bráni zneužívaniu žiadateľov o azyl v pracovnom prostredí. To by mohlo 
viesť len k úspešnejšej integrácií všetkých dotknutých osôb. 
5.) Predĺžené pobyty v azylových centrách majú negatívne dôsledky, pokiaľ ide 
o duševné zdravie a pohodu ich obyvateľov. 
 
 

40. Dôrazne odporúčame kompletne zrevidovať všetky zmluvy a právne predpisy 
upravujúce oblasti azylu a prisťahovalectva v Európe. Ďalej odporúčame, aby sa 
prijal postup platný pre celú Európu. 
 
Odporúčame to, pretože: 
1.) Všetky súčasné zmluvy sú nefunkčné, nepraktické a od roku 2015 dodnes už 
neslúžia svojmu účelu. 
2.) EÚ by mala byť prvou „agentúrou“, ktorá riadi všetky ďalšie agentúry a MVO, ktoré 
sa priamo zaoberajú otázkami azylu. 
3.) Zasiahnuté členské štáty sú také, ktoré sú ponechané, aby tieto otázky vyriešili 
samy. Postoj niektorých štátov založený na „vyberaní si z možností“ neukazuje 
jednotu EÚ v dobrom svetle. 
4.) Nové cielené predpisy by všetkým žiadateľom o azyl umožnili lepšiu budúcnosť 
a viedli by k zjednotenejšej Európe. 
5.) Medzery v súčasných právnych predpisoch vedú k sporom a nesúladu v rámci 
Európy a sú príčinou väčšej netolerancie Európanov voči migrantom. 
6.) Silnejšie a relevantné právne predpisy by viedli k zníženiu miery trestnej činnosti 
a zneužívania súčasného azylového systému. 
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Príloha: ĎALŠIE ODPORÚČANIA, KTORÉ PANEL ZVAŽOVAL, A NESCHVÁLIL 
 
 
Okruh 1 Sebestačnosť a stabilita 
 
Podokruh 1.1 Autonómia EÚ 
 
 
Odporúčame, ak o to rozvojové krajiny požiadajú, intervenčné programy pre 
hospodársky rozvoj založené na partnerstvách prispôsobených potrebám 
jednotlivých štátov a/alebo obchodné dohody po počiatočnom preskúmaní ich 
hospodárskeho potenciálu a s následným poskytovaním hospodárskej pomoci 
a zaručením odbornej prípravy. 

Odporúčame to, pretože to povedie k rozvoju priemyselnej nezávislosti a vytvoreniu 
pracovných miest, čím sa zlepší celková situácia/stav v oblasti migrácie. Môže to 
poslúžiť aj ako pomoc k dosiahnutiu lepších obchodných dohôd v rozvojových 
krajinách. 
 
 

Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner 
 
Podokruh 2.1 Obchod a vzťahy z etického hľadiska 
 
 
Odporúčame, aby EÚ prijala nariadenia, ktorými sa spoločnostiam ukladá povinnosť 
kontrolovať svoj dodávateľský reťazec pravidelným predkladaním plnej 
(audítorskej) správy, a stanovila podmienky, ktoré odmeňujú za dovoz alebo ho 
obmedzujú v súlade s etickými kritériami. V závislosti od veľkosti by spoločnosť 
mala predkladať internú a/alebo externú správu o audite. 
 
Odporúčame to s cieľom rozšíriť etické hľadisko pri obchodovaní s EÚ, a to 
monitorovaním činnosti spoločnosti v dodávateľskom reťazci v rôznych krajinách, 
stimulovaní spoločností, aby sa správali v súlade s etickými kritériami, ako je napríklad 
používanie nebezpečných produktov, pracovné práva a podmienky, možné využívanie 
detskej práce a ochrana životného prostredia. Toto odporúčanie by sa netýkalo online 
produktov zakúpených priamo spotrebiteľom. 
 
  



 

 

189 
 

Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
Podokruh 3.1 Bezpečnosť a obrana 
 
 
Odporúčame, aby sa vypracovala nová koncepcia pre súčasnú bezpečnostnú 
štruktúru v Európe s cieľom spraviť z nej účinnejšiu, efektívnejšiu a schopnejšiu 
nadnárodnú štruktúru. To v konečnom dôsledku povedie k vytvoreniu „spoločných 
ozbrojených síl Európskej únie“. Tento vývoj by mal zahŕňať postupné začleňovanie 
a následnú premenu národných ozbrojených síl. Predpokladá sa, že takýmto 
zjednotením vojenských kapacít a spôsobilostí v celej Európskej únii sa tiež podporí 
trvalá európska integrácia. Vytvorenie spoločných ozbrojených síl Európskej únie by 
si tiež vyžadovalo novú dohodu o spolupráci s NATO, ako aj s mimoeurópskymi 
členskými štátmi NATO. 
 
V nadväznosti na toto odporúčanie očakávame, že sa vojenské štruktúry v rámci 
Európskej únie stanú nákladovo efektívnejšími a že budú schopné reagovať a konať 
tam, kde je to potrebné. V dôsledku takéhoto integrovaného prístupu by Európska 
únia mala mať lepšie možnosti rozhodne a koordinovane konať v kritických situáciách. 
 
 
Okruh 4: Migrácia z ľudského hľadiska 
 
Podokruh 4.1 Odstránenie príčin migrácie 
 
 
Odporúčame, aby EÚ vytvorila protokol opatrení týkajúcich sa nadchádzajúcej 
utečeneckej krízy, ku ktorej dôjde v dôsledku klimatickej krízy. V rámci tohto 
protokolu musí EÚ rozšíriť vymedzenie pojmov utečenec a žiadateľ o azyl tak, aby 
boli súhrnnejšie a zahŕňali osoby zasiahnuté zmenou klímy. Keďže mnohí migranti 
nebudú mať možnosť vrátiť sa do svojej krajiny z dôvodu jej neobývateľnosti, 
ďalšou súčasťou protokolu by sa malo zabezpečiť, že inštitúcie nájdu nové využitie 
pre oblasti zasiahnuté zmenou klímy s cieľom podporiť migrantov, ktorí tieto 
územia opustili. Napríklad zaplavené oblasti by sa mohli využiť na vytvorenie 
veterných parkov na výrobu energie. 
 
Odporúčame to, pretože za zmenu klímy sme zodpovední my všetci. Preto máme aj 
zodpovednosť voči tým, ktorých najviac zasiahla. Hoci nemáme žiadne predpovede 
ani konkrétne údaje týkajúce sa budúcich klimatických utečencov, je zmena klímy 
niečo, čo určite zasiahne do životov miliónov ľudí. 
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Podokruh 4.2 Ohľad na ľudí 
 
 
Odporúčame okamžite posilniť financovanie legálnych a humánnych ciest 
a dopravných prostriedkov pre utečencov z krízových oblastí, a to organizovaným 
spôsobom. Mal by sa vytvoriť osobitný systém bezpečných európskych ciest, ktorý 
by reguloval osobitný orgán vytvorený osobitne na tento účel. Táto agentúra 
zriadená prostredníctvom legislatívneho postupu by mala vlastné právomoci 
zakotvené vo vlastnom rokovacom poriadku.  
 
Obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo sú závažné problémy, ktoré je potrebné riešiť. 
Naše odporúčanie by určite viedlo k zníženiu ich miery. 
 
 
Podokruh 4.3 Integrácia 
 
 
Odporúčame, aby sa prijala európska smernica, ktorou by sa zaručilo, že žiadna 
obývaná časť žiadneho členského štátu nebude mať viac ako 30 % obyvateľov 
pochádzajúcich z tretích krajín. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť do roku 2030 
a členským štátom EÚ sa musí na jeho uskutočnenie poskytnúť pomoc. 
 
Odporúčame to, pretože rovnomernejšie geografické rozdelenie povedie k lepšiemu 
prijatiu migrantov zo strany miestneho obyvateľstva, čím sa zlepší ich integrácia. 
Percentuálny podiel bol inšpirovaný novou politickou dohodou v Dánsku. 
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II – Odporúčania národných panelových diskusií občanov 
 
 

 

 

V tomto dokumente sa uvádza súbor odporúčaní predložený 50 občanmi, ktorí sa zúčastnili 
na panelovej diskusii občanov zorganizovanej pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pre 
zahraničné veci a európske záležitosti Sophie Wilmèsovej ako príspevok belgickej federálnej vlády 
ku Konferencii o budúcnosti Európy. Téma panelovej diskusie znela „Ako intenzívnejšie zapojiť 
občanov do európskej demokracie“. Hoci sme si dobre vedomí, že konferencia sa nezameriava len 
na záležitosti EÚ, téma tejto panelovej diskusie objasňuje, prečo sa tak často výslovne odkazuje 
na EÚ a jej inštitúcie. Tam, kde je to vhodné, sa spomína Európa vo všeobecnosti. 

 

S cieľom zohľadniť všetky príspevky občanov sa v tejto správe predkladajú všetky odporúčania 
vrátane tých, ktoré počas záverečného hlasovania o všetkých odporúčaniach nezískali jednoduchú 
väčšinu. Sú jasne rozpoznateľné, pretože percentuálna hodnota je vyznačená červenou farbou 
a tučným písmom. Okrem toho si niektoré odporúčania navzájom odporujú a dokonca aj počas 
záverečných diskusií o nich občania nedospeli k jednoznačnému rozhodnutiu. Tieto odporúčania sú 
rozpoznateľné, pretože sú vyznačené kurzívou. V prípade jedného odporúčania boli názory tak 
presne rozdelené, že za aj proti hlasoval rovnaký počet účastníkov; výsledok je vyznačený oranžovou 
farbou a tučným písmom. Občania si uvedomujú, že názory na tieto odporúčania boli rozdielne. 
Preto navrhujú, aby orgány CoFE a inštitúcie EÚ boli obozretné pri vykonávaní týchto odporúčaní, 
keďže z výsledkov hlasovania je zrejmá určitá nezhoda. 
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1. Oznámenie 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. Komunikácia o EÚ 
nie je uspokojivá. 

1.1 Navrhujeme, aby sa do učebných plánov 
od tretieho cyklu základnej školy zaradili 
vyučovacie hodiny o Európskej únii. Cieľom 
je osloviť všetkých občanov a zlepšiť 
vedomosti o Európskej únii. 

88,4 % 

1.2 Európska únia, a najmä Komisia, by mali 
ministerstvám školstva členských štátov 
poskytovať vzdelávacie materiály 
o fungovaní Európy. Do takýchto hodín by 
okrem vysvetlenia fungovania, zloženia 
a právomocí inštitúcií mal byť zahrnutý aj 
stručný prehľad histórie európskej 
integrácie. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať tomu, aby sa používal jasný, 
zrozumiteľný a prístupný jazyk, ako aj 
vzdelávacím nástrojom, ako sú 
dokumentárne filmy, klipy alebo školské 
televízne programy, vo všetkých 24 
jazykoch. 

95,0 % 
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2. Európsky projekt je 
občanom aj naďalej 
cudzí. 

2.1 Navrhujeme, aby európske inštitúcie 
vo svojej komunikácii lepšie vysvetlili, čo 
patrí do právomocí EÚ, ale aj to, čo do jej 
právomocí nepatrí. 

97,6 % 

2.2 Európska únia by mala do svojej 
komunikácie začleniť bežné príklady 
z každodenného života Európanov. Tieto 
vysvetlenia by sa mali šíriť v rámci 
členských štátov na základe dohôd medzi 
európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi 
verejnoprávnymi televíznymi kanálmi, aby 
bolo možné osloviť široké publikum. 

80,5 % 

2.3 Okrem toho by štátni príslušníci 
všetkých členských štátov mali byť 
pravidelne informovaní o úlohe Európskej 
únie v ostatných členských štátoch, 
napríklad prostredníctvom videoklipov. 
Vďaka tomu by sa v diskusiách o budúcnosti 
Európy mohli jej výhody a nevýhody vnímať 
z väčšej perspektívy. 

85,7 % 

2.4 Na posilnenie európskej identity 
navrhujeme, aby sa sprístupnili a pravidelne 
poskytovali informácie o tom, aký by bol 
život Európanov bez EÚ a jej konkrétnych 
úspechov. 

92,7 % 

2.5 Navrhujeme tiež, aby sa Deň Európy (9. 
máj) stal európskym štátnym sviatkom pre 
všetkých občanov EÚ. 

81,4 % 

2.6 Odporúčame, aby európske inštitúcie 
venovali ešte väčšiu pozornosť 
zjednodušeniu, zrozumiteľnosti 
a dostupnosti informácií o prioritných 
témach, ktoré sa riešia na európskej úrovni. 

97,6 % 

2.7 Odporúčame, aby Európska únia 
poskytla prehľad zdrojov EÚ pridelených 
jednotlivým krajinám na jednotlivé prioritné 
témy. Všetky tieto informácie by mali byť 
dostupné na webových stránkach EÚ. 

93,0 % 
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2.8 Odporúčame, aby EÚ poskytla 
prehľadnú prezentáciu prebiehajúcej 
legislatívnej práce. Všetky tieto informácie 
by mali byť dostupné na webových 
stránkach EÚ. 

90,7 % 

2.9 Chceme, aby európske inštitúcie boli 
prístupnejšie Európanom. Mala by sa 
uľahčiť ich účasť na rozpravách počas 
schôdzí Európskeho parlamentu. 

79,0 % 

2.10 Odporúčame, aby sa účasť 
na programe Erasmus rozšírila na všetkých 
študentov bez ohľadu na ich vzdelanie 
(odborné a technické vzdelávanie, štúdium 
popri zamestnaní). Každý by mal mať 
možnosť zúčastňovať sa na európskych 
výmenách. 

79,5 % 

2.11 Odporúčame, aby pracujúce 
obyvateľstvo mohlo využívať európske 
výmenné programy bez ohľadu na odvetvie 
činnosti a aby to bolo možné aj pre miestne 
podniky. Každý by mal mať možnosť 
zúčastňovať sa na európskych výmenách. 

83,7 % 

2.12 Odporúčame zaviesť kurzy európskeho 
občianstva pre všetkých európskych 
občanov. 

83,7 % 

3. Európske právne 
predpisy sa 
neuplatňujú rovnakým 
spôsobom vo všetkých 
členských štátoch. 

3.1 Odporúčame, aby Európska únia 
častejšie využívala právne predpisy, ktoré 
sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. 
Zmenšili by sa tým rozdiely medzi 
jednotlivými štátmi pri vykonávaní 
európskych právnych predpisov, čo 
oslabuje európsky projekt. EÚ tak bude 
schopná lepšie chrániť a podporovať 
integritu svojich úspechov, ako sú vnútorný 
trh, euro a schengenský priestor. 

81,4 % 
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4. Európska 
demokracia je 
ohrozená. 

4.1 Odporúčame, aby sa v komunikácii EÚ 
o európskej demokracii neustále 
a jednoznačne pripomínalo, čo Európa 
znamená pre Európanov. 

78,0 % 

4.2 Hodnoty a zásady zakotvené v zmluvách 
EÚ, ktoré sa členské štáty zaviazali 
dodržiavať pri pristúpení, sú nezvratné. 
Naďalej sa musí zabezpečovať ich ochrana. 

81,0 % 

4.3 Ochranu hodnôt a zásad zakotvených 
v zmluvách zabezpečuje Európsky súdny 
dvor a členské štáty ju nemôžu 
spochybňovať. 

81,0 % 

5. Informácie o EÚ nie 
sú ľahko dostupné 
a zrozumiteľné. 

5.1 Odporúčame posilniť overovanie faktov 
týkajúcich sa európskych záležitostí. Tieto 
informácie, šírené a overené inštitúciami, 
by mali byť ľahko prístupné európskej 
verejnosti a vnútroštátnym médiám 
v každom členskom štáte. 83,3 % 

6. Vnútroštátne médiá 
často poskytujú 
negatívny obraz o EÚ. 

6.1 EÚ tiež musí byť viac prítomná 
v každodennom živote Európanov 
prostredníctvom proaktívnejšej 
komunikácie. (Napríklad poskytovaním 
záštity podujatiam, najmä kultúrnym, ktoré 
spájajú občanov a vzbudzujú v nich hrdosť 
na to, že sú občanmi EÚ. Vypracúvanie 
správ a upútaviek by tiež umožnilo 
Európanom prístup ku kontextualizovaným 
informáciám o EÚ). 

85,7 % 

7. Občania nepoznajú 
ľudí, ktorí ich 
zastupujú 
v Európskom 
parlamente. 

7.1 Odporúčame, aby sa poslanci EP viac 
prezentovali vo svojich krajinách, najmä 
mimo obdobia volieb. Musia byť 
prístupnejší. Odôvodnenie ich hlasovania 
v Európskom parlamente by malo byť pre 
európskych občanov ľahšie dostupné 
na webových stránkach Európskeho 
parlamentu. 

92,7 % 
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7.2 Odporúčame, aby politické strany 
v členských štátoch zabezpečili zaradenie aj 
mladších kandidátov do svojich zoznamov 
na voľby do Európskeho parlamentu. 
Takýto mandát by sa nemal vnímať ako 
odmena za dobrú a lojálnu službu 
vo vnútroštátnej politike. 

74,4 % 

8. Komunikácia 
zo strany EÚ je príliš 
jednotvárna; 
nezohľadňuje 
rozmanitosť 
obyvateľstva 

8.1 Na účely oslovenia dostatočne širokého 
a rozmanitého publika odporúčame, aby EÚ 
už od štádia návrhov zohľadňovala úroveň 
vzdelania cieľovej skupiny a prípadné 
zdravotné postihnutia, a to 
prostredníctvom inkluzívnej komunikácie. 
Okrem toho odporúčame, aby sa do šírenia 
takejto komunikácie zapojili aj ľudia 
a organizácie (terénni vychovávatelia, 
miestni policajti, sociálni pracovníci, 
občianska spoločnosť). 

73,2 % 

8.2 Na oslovenie pracujúceho obyvateľstva 
odporúčame viac investovať do využívania 
existujúcich komunikačných kanálov 
s cieľom pravidelne poskytovať primerané 
informácie o EÚ, napríklad prostredníctvom 
vysvetľujúcich programov. Okrem toho 
odporúčame spoľahnúť sa na ambasádorov 
(osoby aj organizácie), ktorí propagujú 
projekt EÚ. 

83,7 % 

8.3 Na oslovenie mladých ľudí a študentov 
odporúčame využiť okrem existujúcich 
kanálov, ako sú vzdelávanie a relevantné 
hnutia mládeže, aj ambasádorov a zamerať 
sa najmä na influencerov, ktorí môžu 
osloviť mladých ľudí prostredníctvom 
sociálnych médií. Ďalším odporúčaním by 
bolo zorganizovať celoeurópsku súťaž 
s cieľom vytvoriť kreslenú postavu, ktorá by 
bola pre mladých ľudí príťažlivá a prinášala 
im európske posolstvá. 

69,8 % 
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8.4 V prípade seniorov odporúčame 
využívať rovnaké komunikačné kanály ako 
v prípade pracujúceho obyvateľstva. Okrem 
toho odporúčame nájsť správnu rovnováhu 
medzi digitálnou a nedigitálnou 
komunikáciou (tlač, rozhlas, osobné 
podujatia), aby sa vyhovelo potrebám 
všetkých ľudí vrátane tých, ktorí nie sú 
zvyknutí na digitálne prostredie, ako aj tých, 
ktorí sú v spoločnosti menej mobilní. 

85,7 % 

8.5 Odporúčame, aby sa EÚ 
prostredníctvom integračných kurzov, ktoré 
už existujú v mnohých členských štátoch, 
usilovala o začlenenie „nových Európanov“ 
(osôb, ktoré bývajú v EÚ na základe 
niektorého postupu legálneho 
prisťahovalectva) a aby ich informovala 
o ďalších tradičných kanáloch, 
prostredníctvom ktorých EÚ komunikuje. 
Napokon odporúčame, aby sa určitá úloha 
zverila miestnym združeniam. 

76,7 % 

8.6 Okrem toho odporúčame, aby EÚ vyšla 
medzi ľudí a využívala pritom inkluzívnu 
komunikáciu. Mohli by sa napríklad použiť 
(digitálne) bilbordy, ako aj tradičné a nové 
komunikačné prostriedky, ako sú kódy QR. 

62,8 % 

8.7 Ďalšími odporúčaniami by bolo zvýšiť 
vizuálnosť EÚ (prostredníctvom krátkych 
filmov alebo infografík), vytvoriť európske 
športové hnutie, aby sa nadviazali 
väzby/vznikol pocit spolupatričnosti, 
a zabezpečiť, aby sa európska hymna stala 
známejšia. 

68,2 % 
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2. Dezinformácie 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 
 

1. V médiách čoraz viac 
vzrastá riziko 
dezinformácií. 

1.1 Odporúčame preskúmať model financovania 
médií vrátane povinného zverejňovania zdrojov 
príjmov jasným a dostupným spôsobom. Model 
financovania médií ich vedie k tomu, že informácie 
podávajú ako senzácie, vytrhávajú ich z kontextu 
a menia ich na dezinformácie. 

73,8 %  

1.2 Odporúčame, aby boli médiá povinné uvádzať 
svoje zdroje a odkazy na ich overenie. V opačnom 
prípade by sa informácie mali označiť ako 
neoverené. 

90,2 %  

1.3 Odporúčame, aby európsky regulačný orgán 
zodpovedný za boj proti dezinformáciám (pozri 
bod 2) bol zodpovedný aj za akreditáciu organizácií 
na overovanie faktov. 

85,4 %  

1.4 Odporúčame, aby sa v každom členskom štáte 
zriadil nezávislý orgán na monitorovanie neutrality 
médií. Tento orgán by mala financovať 
a kontrolovať Európska únia. 

75,6 %  

1.5 Odporúčame šíriť informácie o URL adresách 
oficiálnych webových sídel EÚ s cieľom uistiť 
občanov o pôvode informácií. 

90,2 %  
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2. Mnohí občania 
pochybujú o neutralite 
médií. 

2.1 Odporúčame, aby sa zriadil európsky regulačný 
orgán zodpovedný za boj proti dezinformáciám. 
Úlohou tohto regulačného orgánu by bolo stanoviť 
kritériá pre „značku neutrality“ a v prípade potreby 
zaviesť systém sankcií alebo stimulov spojených 
s dodržiavaním noriem neutrality. Prípadne by sa 
mohlo zvážiť dodržiavanie etickej charty. Značku by 
udeľoval nezávislý vnútroštátny orgán, ktorý by 
pritom zohľadnil opatrenia, ktoré médiá uplatňujú 
na boj proti dezinformáciám. 

87,5 %  

2.2 Odporúčame zriadiť európsku „horúcu linku“, 
ktorá občanom umožní hlásiť akékoľvek 
dezinformácie o európskych politických 
a hospodárskych právomociach. 

82,1 %  

3. Občania si nie sú 
vedomí rizík 
dezinformácií, ktorým sú 
vystavení.  

3.1 Odporúčame, aby sa od platforiem vyžadovalo, 
aby zverejňovali jasné a zrozumiteľné informácie 
o rizikách dezinformácií, ktorým sú ich používatelia 
vystavení. Tieto informácie by sa mali automaticky 
oznamovať pri zriadení účtu. 

85,7 %  

3.2 Odporúčame povinnú odbornú prípravu 
v oblasti mediálnej gramotnosti od útleho veku, 
prispôsobenú jednotlivým úrovniam vzdelávacieho 
systému. 

74,4 %  

3.3 Odporúčame, aby Európska únia viedla 
opakované kampane o dezinformáciách. Tieto 
kampane by mohli byť označené logom alebo 
maskotom. EÚ by mohla sociálnym sieťam uložiť 
povinnosť, aby tieto kampane šírili 
prostredníctvom spotov. 

87,5 %  

4. Prostriedky na boj proti 
dezinformáciám sú 
nedostatočné. 

4.1 Odporúčame, aby sa zverejňovali jasné a ľahko 
zrozumiteľné informácie o algoritmoch, na základe 
ktorých sú zoraďované správy prijímané 
používateľmi platforiem sociálnych médií. 

83,3 %  

4.2 Odporúčame, aby používatelia mali k dispozícii 
jednoduchý spôsob deaktivácie algoritmov, ktoré 
posilňujú behaviorálne zaujatosti. Mohla by sa 
zvážiť aj povinnosť poskytovať používateľom 
prístup k iným zdrojom, ktoré prezentujú rozdielne 
názory na rovnakú tému. 

80,0 %  

4.3 Odporúčame, aby Európska únia podporila 
vytvorenie platformy sociálnych médií, ktorá bude 
spĺňať jej vlastné normy neutrality a bojovať proti 
dezinformáciám. Ako alternatíva by sa 
do viacjazyčnej digitálnej platformy vytvorenej 
na podporu Konferencie o budúcnosti Európy 
mohli pridať nové funkcie. 

56,4 %  
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3. Panelové diskusie občanov 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 
 

1. Problémy pri 
zabezpečovaní 
reprezentatívnosti 
panelovej diskusie 
občanov. V konečnom 
dôsledku sa zapojí len 
malá časť obyvateľstva. 

1.1 Odporúčame držať sa zistení najnovších 
vedeckých prác o deliberatívnej demokracii, pokiaľ 
ide o výber vzoriek, štruktúru a vedeckú validáciu 
metódy výberu s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu 
reprezentatívnosť. 

89,7 %  

1.2 Odporúčame, aby pri diskusnom stole bolo 
dosť ľudí na to, aby sa zabezpečila rozmanitosť 
názorov a profilov, vrátane ľudí, ktorých sa daná 
téma priamo týka. 

90,2 %  

1.3 Odporúčame pridať kritérium rodičovstva (t. j. 
má daný účastník deti alebo nie?) do vládnych 
kritérií výberu vzorky, ako doplnok k tradičnejším 
kritériám, ako sú napríklad pohlavie, vek, miesto 
bydliska alebo úroveň vzdelania. 

33,3 %  

1.4 Odporúčame stanoviť kvóty podľa zemepisnej 
oblasti, t. j. spresniť, že európska panelová diskusia 
občanov musí pozostávať z x osôb z každej 
európskej zemepisnej oblasti (určí sa), aby sa 
mohla považovať za naozaj európsku a aby jej 
rokovania mali legitimitu. 

73,2 %  

1.5 Odporúčame využívať registre obyvateľstva 
(alebo ich ekvivalent podľa jednotlivých krajín) ako 
hlavnú databázu pre losovanie, aby mal každý 
rovnakú šancu byť vybraný a aby sa podnietil 
záujem obyvateľov o dané témy. 

70,0 %  

1.6 Odporúčame, aby boli účastníci odmenení, čím 
sa uzná hodnota ich úsilia, a tiež s cieľom prilákať 
ľudí, ktorí by sa bez odmeny nezúčastnili. 

87,5 %  

1.7 Odporúčame vopred informovať účastníkov 
prostredníctvom prezentácií odborníkov – 
pristupovať k tomu relatívne minimalisticky, bez 
príliš veľkého množstva alebo príliš 
komplikovaných informácií – aby tí, ktorí nemajú 
predchádzajúce vedomosti, nemali obavy zapojiť sa 
do diskusie. 

82,9 %  

1.7.2. Odporúčame vopred informovať o téme 
panelovej diskusie, aby ľudia vedeli, o ktorej téme 
budú diskutovať. 

78,6 %  
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1.8 Odporúčame, aby účasť nebola povinná. 97,6 %  

2. Ťažkosti 
s organizovaním 
panelových diskusií 
na európskej úrovni.  

2.1 Odporúčame, aby sa európske panelové 
diskusie občanov konali v hybridnom formáte 
(osobne/virtuálne). To by umožnilo účasť ľuďom, 
ktorí nemôžu cestovať. 

70,0 %  

2.2 Odporúčame, aby EÚ v záujme jednoduchšieho 
prístupu a organizácie delegovala organizáciu 
panelových diskusií občanov o európskych 
otázkach na vnútroštátnu úroveň. 

69,0 %  

2.3 Odporúčame, aby sa pre každú panelovú 
diskusiu zorganizovanú na európskej úrovni vybrala 
jedna téma. Takto môžu všetci účastníci diskutovať 
o rovnakej téme bez ohľadu na to, z ktorej časti 
Európy pochádzajú. 

80,5 %  

3. Zabrániť tomu, aby sa 
panelová diskusia 
občanov zneužila na iné 
ako deklarované účely. 

3.1 Odporúčame, aby každý občan mohol predložiť 
tému na diskusiu, a teda aby toto právo nebolo 
vyhradené pre politikov alebo lobistov. 

82,1 %  

3.2 Odporúčame, aby právo iniciatívy patrilo 
Európskemu parlamentu, ktorý vymedzí tému, 
o ktorej sa má diskutovať, a následne prijme 
potrebné dokumenty, aby sa nadviazalo 
na odporúčania, ktoré vyplynú z rokovaní. 

63,4 %  
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4. Problém organizácie 
procesu tak, aby čo 
najlepšie reprezentoval 
občanov. 

4.1.1 Odporúčame vytvoriť jednu alebo viacero 
stálych európskych panelových diskusií občanov, 
ktoré by pôsobili po boku Parlamentu a riešili 
osobitné úlohy. Účastníci takýchto panelových 
diskusií by sa pravidelne obmieňali. To by umožnilo 
dlhodobo spájať občanov, ktorí by mali dostatočný 
čas na takéto diskusie. Vďaka tomu by sa diskusie 
mohli venovať nuansám a budovaniu konsenzu. 
Popri tejto stálej panelovej diskusii by prebiehali 
panelové diskusie ad hoc venované témam, ktoré 
sa vyberú v rámci stálej diskusie. Navrhujeme 
použiť model nemecky hovoriaceho spoločenstva 
Belgicka. 

54,8 %  

4.1.2 Odporúčame vytvoriť jednu alebo viacero 
dočasných európskych panelových diskusií 
občanov, ktoré by sa venovali len jednej konkrétnej 
téme počas vopred stanoveného časového 
obdobia. 

58,5 %  

4.2 Odporúčame, aby sa európske panelové 
diskusie občanov neorganizovali v súvislosti 
s naliehavými otázkami, pretože na zabezpečenie 
kvality diskusií je potrebný dostatok času. 

63,4 %  

5. Občania, ktorí sa 
zúčastňujú na iniciatívach 
v rámci participatívnej 
demokracie, ako sú 
panelové diskusie 
občanov, príliš často 
nedostávajú spätnú väzbu 
o tom, ako sa nadviazalo 
na ich prácu, a to 
z krátkodobého, ani 
dlhodobého hľadiska. 

5.1 Odporúčame poskytnúť občanom spätnú väzbu 
o krokoch, ktoré sa podnikli (alebo nepodnikli) 
v nadväznosti na odporúčania vyplývajúce 
z európskych panelových diskusií občanov. Ak sa 
na odporúčania nenadviaže, príslušné európske 
inštitúcie by mali uviesť dôvody svojho rozhodnutia 
(napr. nedostatok právomocí). Na tento účel 
odporúčame, aby sa po panelovej diskusii 
vypracúvali pravidelné zhrnutia v priebehu celého 
procesu. 

97,5 %  

 

6.1 Odporúčame organizovať panelové diskusie 
občanov aj s deťmi (napr. vo veku od 10 do 16 
rokov), aby sa dozvedeli viac o participácii 
a diskusiách. Mohli by sa organizovať v školách. 

59,5 %  

  



 

 

203 
 

4. Referendá 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 
 

 0.1 Odporúčame, aby sa na európskej úrovni mohli 
poriadať referendá o európskych otázkach. 73,3 %  

1. Postoje k referendu sa 
v jednotlivých členských 
štátoch výrazne líšia. 

1.1 Odporúčame zadať výskum otázky, ako vytvoriť 
spoločnú kultúru v Európe, pokiaľ ide o referendá. 70,7 %  

1.2 Odporúčame, aby nezávislá skupina 
preskúmala, či je vhodné uskutočniť európske 
referendum o konkrétnej otázke.  

77,5 %  

2. Znenie otázky položenej 
v referende môže mať 
negatívny vplyv, rovnako 
ako skutočnosť, že 
odpovedať sa dá len „áno“ 
alebo „nie“, čo často 
polarizuje diskusie 
a spoločnosti. Výber témy 
je tiež citlivý. 

2.1 Odporúčame vytvoriť vedecký výbor, ktorého 
úlohou by bolo určiť, ako klásť otázky, ktoré by boli 
predmetom európskeho referenda, čo 
najneutrálnejším spôsobom. 

87,2 %  

2.2 Odporúčame klásť otázky s výberom odpovedí, 
ktoré idú nad rámec jednoduchej alternatívy „áno“ 
alebo „nie“, aby sa zachytili nuansy, a to aj 
pripojením podmienok k „áno“ a „nie“ (napr. „áno, 
ak...“, „nie, ak...“). 

65,0 %  

2.3 Odporúčame, aby sa prázdne hlasy nezahŕňali 
do výpočtu žiadnej väčšiny, či už ide o jednoduchú 
alebo absolútnu väčšinu. Napriek tomu však musí 
byť dostatok hlasov (musí sa rešpektovať kvórum). 

75,0 %  

2.4.1 Odporúčame, aby sa otázka položená 
v európskom referende mohla týkať akejkoľvek 
témy v právomoci Európskej únie. 

87,5 %  

 
2.4.2 Odporúčame vylúčiť témy, ktoré by mohli byť 
zdrojom konfliktu medzi členskými štátmi. 

39,0 %  

2.5 Odporúčame, aby sa mohli klásť aj jasne 
formulované technické a zložité otázky, pretože 
ľudia sú schopní dostatočne sa informovať. 

77,5 %  
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3. Referendá nie sú 
demokratickým 
nástrojom, ak o ich 
usporiadaní môže 
rozhodnúť len politická 
sféra. 

3.1 Odporúčame, aby Európsky parlament mal 
právo iniciatívy pri usporadúvaní európskych 
referend a potom by mal mať možnosť zaviesť ich 
výsledky do praxe (Európska komisia a Rada by sa 
mali pripojiť bez možnosti ich blokovania). 

67,5 %  

3.2 Odporúčame, aby iniciatíva na usporiadanie 
referenda mohla pochádzať aj od samotných 
občanov (napríklad na základe podobných pravidiel 
ako platia pre európsku iniciatívu občanov). 

77,5 %  

3.3 Odporúčame, aby za praktickú organizáciu 
európskeho referenda zodpovedal neutrálny 
orgán. 

75,0 %  

4. Musí byť jasne 
vymedzené, či má 
referendum záväzný alebo 
nezáväzný charakter. 

4.1.1 Odporúčame, aby bol výsledok európskeho 
referenda záväzný len vtedy, ak sú splnené určité 
podmienky, pokiaľ ide o mieru účasti. 

92,7 %  

4.1.2 Odporúčame, aby boli výsledky referenda 
záväzné len vtedy, ak sa dosiahne určitá väčšina 
(51/49, 70/30). Tieto podmienky by sa mali 
stanoviť pred každým referendom. 

72,5 %  

4.2 Odporúčame, aby bol výsledok európskeho 
referenda záväzný, ak iniciatívu na jeho 
usporiadanie vyvinuli občania (ktorí na tento účel 
dokázali zozbierať určitý počet podpisov), ale 
nezáväzný, ak iniciatívu vyvinula politická 
inštitúcia. 

47,5 %  

4.3 Odporúčame, aby bol výsledok európskeho 
referenda záväzný len v určitých otázkach, nie však 
v tých, pri ktorých by dôsledky hlasovania mohli 
byť veľmi závažné. 

40,0 %  

5. Verejnosť je často 
nedostatočne 
informovaná pred tým, 
ako sa má vyjadriť 
hlasovaním v referende. 
Zároveň je dôležité mať 
pod kontrolou 
poskytované informácie, 
aby sa zabránilo 
negatívnym vplyvom 
(domácim alebo 
zahraničným) 
na hlasovanie. 

5.1 Odporúčame, aby boli obyvatelia pred 
akýmkoľvek európskym referendom jasne 
informovaní o vplyve výsledku hlasovania na ich 
každodenný život prostredníctvom informačných 
materiálov, ako je to vo Švajčiarsku, a/alebo 
prostredníctvom informačných stretnutí. 

97,5 %  

5.2 Odporúčame zriadiť vedecký výbor pre každé 
európske referendum, aby sa zaručila objektivita 
poskytnutých informácií. 

87,2 %  
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6. Hoci sa v referende 
vyzýva na priamu účasť 
všetkých obyvateľov (na 
rozdiel od panelovej 
diskusie občanov), vždy 
existuje určitý podiel ľudí, 
ktorí nehlasujú. 

6.1.1 Odporúčame, aby bolo hlasovanie 
v európskom referende povinné. 43,6 %  

6.1.2 Odporúčame, aby bolo hlasovanie 
v európskom referende dobrovoľné. 52,5 %  

6.2 Na zníženie počtu osôb, ktoré sa na referende 
nezúčastňujú, odporúčame povoliť popri hlasovaní 
v papierovej podobe (alebo popri iných spôsoboch 
hlasovania, ako je napríklad hlasovanie poštou), aj 
elektronické hlasovanie. Elektronické hlasovanie je 
obzvlášť zaujímavé pre ľudí, ktorí cestujú 
na dovolenku, a takisto motivuje ľudí, ktorí majú 
menší záujem o hlasovanie, pretože by sa ním 
odstránila nutnosť presúvať sa na miesto 
hlasovania. 

90,0 %  

7. Občania, ktorí sa 
zúčastňujú na iniciatívach 
v rámci participatívnej 
demokracie, ako sú 
referendá, príliš často 
nedostávajú spätnú väzbu 
o tom, ako sa nadviazalo 
na ich prácu, a to 
z krátkodobého, ani 
dlhodobého hľadiska. 

7.1 Odporúčame poskytnúť občanom spätnú väzbu 
o krokoch, ktoré sa podnikli (alebo nepodnikli) 
v nadväznosti na rozhodnutie občanov 
v európskom referende. 

92,5 %  

 

5. Existujúce nástroje 

5.1 Voľby 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. V jednotlivých 
členských štátoch existujú 
rôzne pravidlá. 

1.1 Navrhujeme, aby bolo hlasovanie vo voľbách 
do Európskeho parlamentu povinné, občania by 
však mali dostať dostatočné informácie, aby 
pochopili dôvody tohto kroku. 

50,0 % 

1.2 Naším odporúčaním je čo najviac zjednotiť 
pravidlá volieb do Európskeho parlamentu 
vo všetkých krajinách vrátane minimálneho veku. 

87,2 % 
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2. Pokiaľ ide o kritériá ako 
vek, pôvod a pohlavie, 
medzi poslancami EP nie 
je dostatočná 
rozmanitosť. 

2.1.1 Navrhujeme, aby poslanci Európskeho 
parlamentu zastupovali všetky vekové kategórie 
a prostredia. 

82,1 % 

2.1.2	Navrhujeme,	aby	si	poslanci	Európskeho	
parlamentu	zámerne	zvolili	európsku	kariéru,	
nie	len	preto,	že	sa	ich	kariéra	chýli	ku	koncu.	

82,5	%	

2.1.3 Navrhujeme usilovať sa o vyvážené rodové 
zastúpenie, napríklad striedaním podľa pohlavia 
na volebných zoznamoch. EÚ musí stanoviť tieto 
kritériá a dodržiavať ich, pokiaľ ide o zloženie, 
podľa kvót. Ak kandidát odmietne svoj mandát, 
mandát prevezme podľa preferencie nasledujúci 
kandidát rovnakého pohlavia. 

82,5 % 

2.1.4 Odporúčame, aby kandidáti na európskych 
zoznamoch vykonávali svoj mandát, ak boli zvolení. 89,2 % 

3. Hlasujeme za poslancov 
Európskeho parlamentu 
a nemáme žiadny vplyv 
na zloženie Komisie 

3.1 Navrhujeme zmenu zmluvy, na základe ktorej 
najväčšia politická skupina v Európskom 
parlamente bude môcť vymenovať predsedu 
Európskej komisie. 

48,6 % 

3.2 Odporúčame, aby bolo zloženie Európskej 
komisie transparentnejšie podľa niekoľkých 
základných pravidiel, aby jej zloženie odrážalo hlas 
občanov a aby občania vedeli, ako sa výber 
uskutočnil. 

88,9 % 

4. Chýba informovanosť 
o kandidátoch vo voľbách 
do Európskeho 
parlamentu, o ich 
programe alebo politickej 
skupine, ktorej súčasťou 
budú v Európskom 
parlamente 

4.1 Navrhujeme, aby sa európski kandidáti sami 
prezentovali, aby predstavovali svoje ciele 
a program konkrétnejším spôsobom na miestnej 
úrovni a prostredníctvom rôznych komunikačných 
kanálov. 84,2 % 
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5.2. Európsky ombudsman 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. Neanglická webová 
stránka obsahuje 
na prvých dvoch stranách 
iba informácie 
v angličtine. To 
predstavuje prekážku pre 
občanov, ktorí angličtinu 
neovládajú. 

1.1 Navrhujeme uviesť informácie na domovskej 
stránke vo všetkých európskych jazykoch 
a v prípade, že preklad nie je možný, uverejňovať 
aktuality v angličtine inde na stránke. 89,2 % 

2. Ombudsman nie je 
zapojený do sankcií 
a možného odškodnenia 
pre sťažovateľa. 

2.1 Navrhujeme, aby bol ombudsman súčasťou 
procesu hľadania a vykonávania riešení, sankcií 
alebo náhrad a aby mal v tomto procese možnosť 
vyjadriť svoj názor. 

71,1 % 

3. Potvrdenie prihlásenia 
sa na odber príspevkov 
z webových stránok môže 
trvať veľmi dlho, a to až 
24 hodín, čo môže 
občanov odradiť. 

3.1 Navrhujeme nainštalovať systém na okamžité 
potvrdenie. 

47,4 % 

4. Pri podaní sťažnosti 
treba odpovedať 
na otázku, či sa využili 
všetky možné postupy. 
Občan ich všetky nepozná 
a nemôže odpovedať 
na túto otázku. 

4.1 Navrhujeme vložiť odkaz na jednoduchú 
prezentáciu alebo vysvetlenie ostatných postupov. 

89,5 % 

5. Webové stránky 
ombudsmana sú kvalitne 
spracované, nevyzerajú 
však „európsky“ 
z grafickej stránky, takže si 
občan kladie otázky (som 
na správnom mieste, sú 
tieto webové stránky 
dôveryhodné?). 

5.1 Navrhujeme prepracovať grafický dizajn 
webových stránok a viac ho zosúladiť s grafickým 
dizajnom EÚ. Prvým návrhom je presunúť 
európsku vlajku navrch stránky. Už pri „prvom 
kliknutí“ musí byť jasné, že sa občan nachádza 
na stránkach ombudsmana. 

78,4 % 
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5.3 Verejná konzultácia 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. Webové stránky 
venované konzultáciám sa 
zmenili a občan sa najprv 
dostane na zastarané 
stránky. Ak chcete nájsť 
URL adresu novej stránky, 
musíte vyhľadávať. 

1.1 Navrhujeme vymazať staré stránky a odkaz 
na nové stránky uviesť ako prvý. 

81,6 % 

2. Plán (v angličtine) 
a odporúčania (jazyk 
„občana redaktora“) 
vyplývajúce z konzultácie 
nie sú preložené do jazyka 
čítajúceho občana. 

2.1 Dôrazne odporúčame, aby sa plán preložil 
do jazyka občana. Skutočnosť, že plán je k dispozícii 
len v angličtine, bráni občanom, ktorí nehovoria po 
anglicky, aby sa zapojili. 

81,6 % 

2.2 Navrhujeme ku každému jednotlivému 
odporúčaniu umiestniť záložku alebo ikonu 
„Automatický preklad“, ktorá by odkazovala 
na prekladateľský nástroj s otvoreným zdrojovým 
kódom, ako sú napríklad Google Translate alebo 
DeepL. 

65,8 % 

3. Na odber informácií 
o ďalšom postupe sa 
musíte prihlásiť. 

3.1 Navrhujeme zasielať informácie o následných 
krokoch automaticky každej osobe, ktorá 
reagovala, s možnosťou odhlásenia sa z odberu. 

89,5 % 

4. Nevieme, či počet 
podobných stanovísk 
ovplyvňuje komisiu, alebo 
či sú vnímané ako jedno 
súhrnné stanovisko (či už 
vážené alebo nie). Ak sa 
počet podobných 
stanovísk spočítava, 
máme obavu, že 
lobisti/aktivisti/veľké 
podniky v rámci 
konzultácie prevážia hlas 
občanov/mimovládnych 
organizácií, a že to 
ovplyvní kroky EÚ. 

4.1 Odporúčame poskytnúť jasné informácie 
o tejto téme na webových stránkach. 81,6 % 

4.2 Ak počet podobných stanovísk zaváži, 
odporúčame, aby sa zaviedol systém na filtrovanie 
lobistov, aktivistov alebo veľkých podnikov, aby sa 
im nepripisovala neprimeraná váha. 

60,5 % 

4.3 Odporúčame vytvoriť softvér založený 
na umelej inteligencii, ktorý by triedil rôzne 
stanoviská a spočítal nesúhlasné alebo súhlasné 
stanoviská. 

47,4 % 

4.4 Navrhujeme organizovať stretnutia medzi 
občanmi a (aktivistickými) združeniami: vytvoriť 
miesta, kde môžu občania vyjadriť svoje názory 
(„európske domy“) a ktoré môžu pomôcť šíriť 
názory občanov na európskej úrovni. Mali by 
existovať na rôznych miestach a na miestnej 
úrovni. 

62,2 % 
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5. Formulár, v ktorom sa 
vyjadruje stanovisko, nie 
je jasný: obsahuje jednu 
otvorenú otázku 
a dotazník. Aká je úloha 
každého dokumentu, čo 
treba vyplniť? 

5.1. Tieto informácie by mali byť jasne uvedené 
na webových stránkach. 

81,6 % 

6. Pokiaľ ide o nástroje, 
existuje príliš veľa úrovní 
kompetencií. 

6.1 Navrhujeme vytvoriť dispečingové stredisko, 
ktoré nasmeruje žiadosti k príslušnému orgánu. 78,9 % 

 

5.4 Európska iniciatíva občanov 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. Občanov bez internetu 
je ťažšie osloviť. 

1.1 Navrhujeme, aby miestne orgány alebo 
knižnice, ktoré sú nezávislé od vlády, boli zapojené 
do šírenia iniciatív a zberu podpisov v elektronickej 
aj papierovej podobe. EÚ by mala vypracovať súpis 
takýchto sietí podľa jednotlivých krajín 
a sprístupniť ho občanom, ktorí začínajú európsku 
iniciatívu občanov. 

71,1 % 

2. Počet krajín, ktoré sa 
musia zapojiť, je príliš 
nízky na to, aby sa 
vytvorila dostatočná 
podpora. 

2.1 Navrhujeme zvýšiť počet krajín, v ktorých sa 
zbierajú podpisy, na 13 s cieľom získať väčšiu 
podporu návrhu. Počet podpisov by sa mal dodržať 
úmerne k počtu obyvateľov. 

64,9 % 

3. Zber podpisov si 
vyžaduje veľké náklady 
a úsilie. 

3.1 Navrhujeme, aby EÚ poskytla finančné 
prostriedky na podporu týchto iniciatív. 71,1 % 

3.2 Navrhujeme zriadiť orgán na uľahčenie 
koordinácie medzi krajinami. 75,7 % 

4. Tento postup je pre 
občanov zložitý. 

4.1 Navrhujeme vytvorenie asistenčnej služby, 
ktorá by občanom pomáhala prejsť celým 
postupom. 

83,8 % 
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5. Nie je jasné, čo je 
výsledkom iniciatívy 
občanov. 

5.1 Navrhujeme, aby Európska komisia bola 
povinná prediskutovať návrh a pracovať 
na opatreniach nadväzujúcich naň, a nielen 
jednoducho odpovedať a potvrdiť jeho prijatie. Ak 
sa Komisia rozhodne nekonať v súvislosti 
s návrhom, musí to odôvodniť. 

100,0 % 

5.2 Navrhujeme zorganizovať konzultácie 
s občanmi po odovzdaní európskej iniciatívy 
občanov s cieľom požiadať ich o stanovisko 
predtým, ako sa ňou Komisia začne zaoberať. 
Zabránilo by sa tak, aby sa prejavovali len 
extrémne názory alebo hlasy a zahrnuli by sa 
stanoviská ľudí, ktorí nepodpísali európsku 
iniciatívu občanov. Okrem toho, ak sa budú môcť 
vyjadriť všetci občania, návrh bude mať väčšiu 
váhu na úrovni EÚ, a to aj pokiaľ pôjde 
o nadväzujúce opatrenia. 

55,3 % 

 

5.5 Petičné právo 

Otázky Odporúčania Podpora (v %) 

1. Konečné rozhodnutie 
prijíma Európska komisia, 
výsledok nie je istý. 

1.1 Navrhujeme, aby sa Komisia riadila 
odporúčaním Európskeho parlamentu. 81,1 % 

2. Postup a motivácia pri 
prijímaní rozhodnutia nie 
sú dostatočne 
transparentné. 

2.1 Navrhujeme, aby osoba, ktorá predkladá 
petíciu, bola pravidelne informovaná o pokroku 
a rozhodnutiach. Konečné rozhodnutie by sa tiež 
malo zdôvodniť. 

94,4 % 

3. Pre občanov je ťažké 
riešiť potrebu nových 
právnych predpisov. 

3.1 Odporúčame, aby sa petícia používala aj ako 
nástroj na preukázanie potreby nových právnych 
predpisov. 

78,4 % 
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Úvod 

Konferencia o budúcnosti Európy je bezprecedentnou formou aktívnej účasti občanov umožňujúcou 

konzultácie s občanmi 27 členských štátov Európskej únie, aby tak boli v centre prijímania 

rozhodnutí na nadchádzajúce roky a desaťročia. Občania EÚ sa týmto spôsobom vyzývajú, aby 

vyjadrili svoje názory a navrhli zmeny a konkrétne formy opatrení, ktoré Európe umožnia vymedziť 

si novú ambíciu a riešiť globálne výzvy, ktorým dnes čelí. 

Francúzska vláda podporuje iniciatívy predsedníckeho tria Konferencie o budúcnosti Európy, 

predovšetkým tým, že nabáda svojich občanov, aby významne prispievali na online platformu 

a na celom území organizovali podujatia. 

Súbežne s týmito európskymi iniciatívami si vláda želala uskutočniť participatívnu konzultáciu aj 

na vnútroštátnej úrovni. 

Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci (MEAE) tak s pomocou Ministerstva pre vzťahy 

s parlamentom a otázky občianskej angažovanosti (MRPCC) a odborných znalostí 

Medziministerského centra pre otázky občianskej angažovanosti (CIPC) zorganizovalo občiansku 

konzultáciu založenú na pevnom metodickom prístupe (pozri nižšie „Prijaté záväzky a metodický 

prístup“). Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci sa pri realizácii tohto postupu opieralo o služby 

konzorcia pozostávajúceho zo spoločností Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques a Harris 

Interactive. Pri usporiadaní 18 konferencií na celom území napokon zohrali kľúčovú úlohu regionálne 

prefektúry. 

V rámci tejto konzultácie dostali účastníci len jedinú otázku: „Aké zmeny si ako francúzski občania 

želáte pre Európu?“ (pozri prílohu IV „Mandát na účasť“). 
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Táto národná konzultácia nadobudla formu 18 regionálnych konferencií v 13 metropolitných 

regiónoch a piatich francúzskych zámorských regiónoch, ktoré sa konali počas troch víkendov 

v septembri a októbri 2021 a na ktorých sa zúčastnilo 30 až 50 náhodne vybratých občanov (spolu 

746). Syntéza týchto 18 regionálnych panelov sa následne vykonala na národnej konferencii, ktorá sa 

konala od 15. do 17. októbra 2021 v rámci Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady (CESE 

v Paríži) a na ktorej sa zúčastnilo 98 občanov dobrovoľníkov spomedzi účastníkov regionálnych 

konferencií. 

Navyše s cieľom poskytnúť slovo mladým Francúzom pred Európskym rokom mládeže, ktorým je 

rok 2022, Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci zorganizovalo v spolupráci so spoločnosťou 

Make.org online konzultáciu s názvom „Slovo mladým“. Svoje nápady a priority pre Európu v roku 

2035 tak vyjadrilo viac ako 50 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov. 

V tejto správe sa uvádzajú hlavné výsledky uvedených dvoch konzultácií uskutočnených pod 

vedením vlády. 

Metodika konzultácie 

Pri nábore občanov, ktorí sa zúčastnili na regionálnych konferenciách, sa použil náhodný výber 

účastníkov žrebovaním z ich telefónnych čísel spolu s cieleným výberom profilov s cieľom 

dosiahnuť čo najreprezentatívnejší panel z hľadiska rozmanitosti každého územia. 

V regionálnych paneloch sa účastníci vyjadrovali striedavo prácou v skupinách za stolom so 6 až 8 

občanmi a s facilitátorom a prezentáciou na plenárnom zasadnutí konferencie. Počas diskusií boli 

prítomní odborníci, ktorí odpovedali na otázky občanov a poskytovali objasnenia, pričom si však 

zachovali neutrálnosť. 
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Občania sa najprv vyzvali, aby si vymenili názory na svoje súčasné vnímanie Európy. Potom vyjadrili 

svoje želania pre Európu v roku 2035, a to najprv v skupine a následne v pléne. Tieto diskusie 

umožnili určiť za každý región 3 až 8 želaní. Pre každé z týchto želaní potom občania sformulovali 

zmeny, ktoré považovali za potrebné na dosiahnutie želanej Európy, a nato ich ilustrovali 

konkrétnymi návrhmi, ktoré sa majú realizovať. Vďaka tomuto postupu sa podarilo identifikovať 

celkovo 515 zmien a 1 301 konkrétnych návrhov na národnej úrovni. 

Z každej regionálnej konferencie vznikla súhrnná regionálna správa, ktorá sa poskytla všetkým 

účastníkom ešte pred národnou konferenciou. 

Na súhrnnej národnej konferencii sa stretlo 98 občanov náhodne vybratých spomedzi účastníkov 

18 regionálnych konferencií. Na to, aby sa zabezpečil rozmanitý charakter národného panelu, sa 

spomedzi dobrovoľníkov regionálnych konferencií v metropolitnom Francúzsku a na ostrove 

Réunion žrebovaním vybralo vždy 6 občanov, a zo zámorských konferencií vždy 4 občania, pričom 

v každom regionálnom žrebovaní sa rešpektovala rodová rovnosť a veková rozmanitosť (pozri 

prílohu II). 

Pri príprave národnej konferencie sa analyzovalo a zosúladilo 515 zmien identifikovaných 

na regionálnych konferenciách, keď sa ich základný zámer javil ako podobný či blízky, čím vzniklo 

14 skupín zmien vyjadrujúcich spoločné želanie pre Európu (pozri časť 6). Týchto štrnásť želaní 

v súvislosti s Európou slúžilo ako základ pre prácu 98 účastníkov národnej konferencie, ktorých 

úlohou bolo doplniť prácu vykonanú v regiónoch a porovnať želania, zmeny a návrhy týkajúce sa 

Európy za pomoci približne dvadsiatich odborníkov s cieľom dospieť k zoznamu prioritných zmien. 

Každá skupina nakoniec vybrala tri kľúčové zmeny, pričom o prvej z nich hlasovalo všetkých 98 

občanov, čím sa stanovilo konečné poradie 14 prioritných zmien. Súhrnná správa je konsolidáciou 

celého úsilia tejto konferencie. 
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Online konzultácia „Slovo mladým“ usporiadaná v spolupráci s organizáciou Make.org prebiehala 

od mája do júla 2021. Zúčastnilo sa na nej viac ako 50 000 občanov, ktorí predložili takmer 3 000 

návrhov pre Európu. Na základe všetkých reakcií mladých občanov bolo možné určiť 35 hlavných 

myšlienok, z ktorých 22 bolo schválených veľkou väčšinou a 13 vyvolalo medzi účastníkmi polemiku 

(pozri časť 11). 

Východisko a povinnosť zabezpečiť nadväznosť 

Občania predložia túto správu vláde 29. novembra 2021 za prítomnosti francúzskych zvolených 

účastníkov plenárneho zasadnutia Konferencie o budúcnosti Európy. Počas francúzskeho 

predsedníctva Rady Európskej únie sa predloží predsedníckemu triu konferencie. 

Na záver súhrnnej národnej konferencie v CESE bol s cieľom splniť vysoké očakávania náhodne 

vybratých občanov zriadený občiansky monitorovací výbor, ktorý predstavuje právo občanov 

na nadväzujúce kroky. Úlohou tohto výboru pozostávajúceho z 15 členov – 14 zástupcov 

regionálnych konferencií a jedného zástupcu konzultácie „Slovo mladým“ bude informovať občanov 

o tom, čo sa v budúcnosti bude s ich návrhmi diať. Na každom plenárnom zasadnutí konferencie sa 

ako zástupca alebo zástupkyňa francúzskej konzultácie zúčastní jeden člen alebo jedna členka 

monitorovacieho výboru, aby objasnili návrhy uvedené v tejto správe a zároveň zostavili spoločnú 

pozíciu so všetkými zastúpenými európskymi občanmi. 

Všetky dokumenty z francúzskej konzultácie: mandát na účasť, súhrnné regionálne správy, súhrnná 

národná správa, správa ručiteľov a záverečná správa budú verejné a prístupné všetkým na platforme 

francúzskeho štátu pre občiansku účasť. 
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Prezentácia hlavných výsledkov 
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Prezentácia panelov regionálnych konferencií 
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Prijaté záväzky a metodický prístup 
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a. Záväzky štátu týkajúce sa participatívnej demokracie 

Podiel Francúzska na Konferencii o budúcnosti Európy je súčasťou záväzkov štátu týkajúcich 

sa participatívnej demokracie, ktoré sú založené na troch zásadách: transparentnosť, neutrálnosť 

a povinnosť zabezpečiť nadväznosť. 

Participatívny prístup zaväzuje organizátora dodržiavať prísnu metodiku. Metóda občianskej účasti 

musí občanom umožniť zúčastňovať sa na konzultácii za čo najlepších podmienok a slobodne 

vyjadrovať svoje názory podložené argumentmi. 

Transparentnosť 

Organizačný tím konferencie sa zaviazal sprístupniť občanom všetky informácie v súvislosti 

s konzultáciou: 

• rámec konzultácie, 

• záväzky prijaté voči občanom, 

• účel konzultácie, 

• výsledky konzultácie. 

Metodika Konferencie o budúcnosti Európy sa teda stanovila s nemenným cieľom zabezpečiť pre 

občanov transparentnosť postupu. Jasne sa stanovila metodika náhodného výberu občanov, 

metodický prístup a spôsob zaobchádzania s názormi občanov. Účastníkom sa na konci regionálnej 

konferencie zaslal e-mailom aj jej súhrn. Po skončení konzultácie sa navyše všetky pracovné 

a výsledné dokumenty zverejnia na štátnej platforme občianskej účasti10. 

  

 
10  www.participation-citoyenne.gouv.fr 
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Neutrálnosť 

Organizačný tím sa počas konzultácie musí usilovať o zachovanie neutrálnosti, pokiaľ ide 

o organizáciu výmen a vypracovanie súhrnov prezentujúcich výsledky. Zainteresované strany – 

organizátori, facilitátori, odborníci – nesmú vyjadrovať svoje názory, ani sa snažiť viesť diskusiu 

subjektívne. 

Cieľ zachovať neutrálnosť sa dodržiaval vo všetkých fázach prípravy tejto konzultácie, predovšetkým 

zabezpečením nezaujatého výberu účastníkov a úplnej slobody diskusie a tým, že zadávateľ 

a zainteresované strany neovplyvňovali prejav občanov. Táto požiadavka neutrálnosti sa odrazila 

v objektívnom a transparentnom procese náboru účastníkov, konzistentnom metodickom prístupe 

(odborná intervencia na základe potrieb, neexistencia tematického rámca pre diskusie) a v osobitnej 

pozornosti venovanej postojom rôznych zapojených osôb (organizátorov, facilitátorov, odborníkov). 

Organizačný tím napokon dbal o to, aby sa pozornosť venovala všetkým názorom a aby sa návrhy 

občanov žiadnym spôsobom nefiltrovali. 

Na to, aby sa rešpektovali vyjadrené názory a zohľadnili sa všetky z nich, dohliadal okrem iných 

svojich úloh aj zbor troch ručiteľov, ktorých vymenovali predsedovia Národného zhromaždenia 

a Európskeho parlamentu a vláda. 

Povinnosť zabezpečiť nadväznosť 

Bez ohľadu na to, či sa občania zúčastnili na konzultácii, alebo nie, majú právo byť informovaní 

o tom, čo sa v súvislosti s ich návrhmi rozhodlo, aké z nich vyplynuli stanoviská a z akých dôvodov 

sa tak stalo. Ide o takzvanú povinnosť zabezpečiť nadväznosť. 
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Medziministerské centrum pre otázky občianskej angažovanosti (CIPC) a Medziministerské 

riaditeľstvo pre verejnú transformáciu (DITP) ju vymedzujú ako záväzok verejného rozhodovacieho 

orgánu poskytnúť občanom zreteľnú a zrozumiteľnú odpoveď na to, aké kroky sa plánujú 

v nadväznosti na konzultáciu. Z praktického hľadiska ide o povinnosť vrátiť sa k občanom 

a vysvetliť im, ako sa ich príspevky zohľadňujú a aký vplyv majú na rozhodnutia a postupy verejných 

orgánov. 

Vláda sa zaviazala dodržiavať túto povinnosť zabezpečiť nadväznosť v rámci Konferencie 

o budúcnosti Európy a ohlásila ambiciózny mechanizmus monitorovania po národnej konferencii, 

ktorý sa opisuje v ďalšej časti tejto správy (pozri „Metodický prístup“). 
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b. Metodický prístup 

Tieto tri záväzky štátu sa premietli do konzultačnej metodiky vo forme siedmich pevných 

metodických zásad. 

1. Územný prístup a blízkosť k občanom 

Národná zložka Konferencie o budúcnosti Európy nadobudla formu 18 regionálnych konferencií v 13 
metropolitných regiónoch a piatich francúzskych zámorských regiónoch, po ktorých nasledovala národná 
konferencia v Paríži. Účelom organizácie panelov na miestnej úrovni bolo byť čo najbližšie pri občanoch 
pri zhromažďovaní ich názorov. Tento prístup tiež obohatil konzultáciu tým, že umožnil zviditeľnenie 
súhlasných a rozchádzajúcich sa názorov v rôznych témach medzi jednotlivými územiami. 

2. Rozmanitosť profilov občanov a použitie žrebovania 

Pred začiatkom postupu sa stanovil cieľ vybrať na každú regionálnu konferenciu 50 občanov, s výnimkou 
konferencií v zámorských regiónoch Martinik, Mayotte, Guadeloupe a Francúzska Guyana (30 až 40 občanov) 
a konferencie v regióne Grand Est, na ktorej sa zúčastnilo aj 5 nemeckých občanov z troch pohraničných 
regiónov Nemecka (tzv. Länder). Náhodná generácia telefónnych čísel umožnila vyžrebovať občanov, ktorí 
boli pozvaní zúčastniť sa na regionálnych konferenciách. 

Na to, aby sa mohli vyžrebovaní občania zúčastniť na konferencii, museli mať viac ako 18 rokov a byť 
francúzskymi štátnymi príslušníkmi alebo mať v krajine regulárny trvalý pobyt. Každý regionálny panel 
občanov mal reprezentovať rozmanitosť regionálneho obyvateľstva a zoskupovať rôzne názory 
na Európu. Presná metodika výberu žrebovaním sa uvádza v prílohe II. 

3. Transparentnosť postupu 

S cieľom zabezpečiť neutrálnosť a regulárnosť procesu ho sledoval zbor troch ručiteľov vymenovaných 
štátnym tajomníkom pre európske záležitosti, predsedom Národného zhromaždenia a predsedom Európskeho 
parlamentu. Ručitelia konkrétne: kontrolovali riadnosť náhodného výberu občanov, sformulovali odporúčania 
v súvislosti s výberom odborníkov a osobne sa ubezpečili o riadnom priebehu diskusií. Ručitelia na záver 
zverejnia svoj názor na konzultáciu. Tento dokument bude sprístupnený online na štátnej platforme občianskej 
účasti. 

Na platforme občianskej účasti sa zverejnia aj: súhrny osemnástich regionálnych konferencií, súhrnný 
dokument o všetkých zmenách navrhnutých počas regionálnych konferencií, súhrn z národnej konferencie 
a napokon záverečná správa predložená vláde. 
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4. Otvorená diskusia bez povinných tém 

V rámci národnej konzultácie sa do pozornosti zúčastnených občanov uviedla len jedna otázka: „Aké zmeny si 
ako francúzski občania želáte pre Európu?“ 

Vďaka spôsobu organizácie a zavedenej metodike mohli občania sami rozhodnúť o zaradení želaných zmien 
do programu, a to bez toho, aby ich obmedzovala špecifická téma alebo vopred stanovený normatívny rámec. 

Zámerom bolo umožniť občanom regionálnych konferencií absolútnu slobodu, pokiaľ ide o témy, ktorými sa 
chcú zaoberať. Ministerstvo pre Európu a zahraničné veci sa preto pre národnú časť Konferencie o budúcnosti 
Európy rozhodlo pre prístup, ktorý je komplementárny k európskemu konzultačnému procesu, keďže európska 
konzultácia je rozdelená na deväť tém: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna 
transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport; ďalšie myšlienky11. 

Témy diskusií na regionálnych konferenciách si teda určili občania sami a nie zadávateľ konzultácie. 

5. Odborná intervencia na základe potrieb 

S cieľom čo najmenej ovplyvniť účastníkov v procese identifikácie želaní pre Európu sa rozhodlo 
neposkytnúť informácie ani odborné znalosti vopred (napr. o súčasnom projekte Európskej únie, jej 
právomociach či fungovaní inštitúcií), ale začať otázkami samotných občanov. Tento metodický prístup 
je založený na zásade „odbornej intervencie na základe potrieb“, podľa ktorej kolektívna reflexia vychádza 
zo skúseností a názorov občanov, ktorí následne odborníkov požiadajú, aby ich diskusie podložili 
a skonsolidovali ich pracovné hypotézy. 

Na tento účel boli mobilizovaní odborníci v rôznych regiónoch (v priemere traja), najmä z akademickej obce 
a informačných centier Europe Direct na príslušných územiach. Prítomní boli v sobotu a v nedeľu, kedy 
odpovedali na otázky občanov, pričom sa zapájali len na ich žiadosť. S cieľom rýchlo overiť faktické otázky 
občanov bolo možné kontaktovať aj overovateľov faktov (fact checkers). 

Na súhrnnej národnej konferencii v CESE bolo v pracovných skupinách prítomných 19 odborníkov na vysokej 
úrovni pochádzajúcich z akademickej obce, think tankov a diplomatických služieb. Títo experti sprevádzali 
skupinu počas celého víkendu, čo im umožnilo prehĺbiť zmeny vyjadrené v regiónoch. 

  

 
11  https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 
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6. Kolegialita a pružné riadenie 

Koncepciu celého procesu konzultácie spoluvytvorilo ministerstvo pre Európu a zahraničné veci (MEAE) 
opierajúc sa o participatívnu stratégiu Medziministerského centra pre otázky občianskej angažovanosti (CIPC) 
Medziministerského riaditeľstva pre verejnú transformáciu (DITP) a ministerstva pre vzťahy s parlamentom 
a otázky občianskej angažovanosti (MRPC). Riadenie procesu, moderovanie konferencií, žrebovanie občanov 
a vypracúvanie správ a zhrnutí realizovalo konzorcium poskytovateľov služieb pozostávajúce zo spoločností 
Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques a Harris Interactive, pričom na účel miestnej organizácie 
regionálnych konferencií spolupracovalo s regionálnymi prefektúrami. 

Osobitné riadenie sa zaviedlo v súvislosti s projektovým tímom, ktorému predsedalo MEAE a ktorý 
združoval CIPC, MRPC a konzorcium. 

7. Povinnosť zabezpečiť nadväznosť a prepojenie s európskym procesom 

Na národnej konferencii sa oznámili viaceré prvky povinnosti francúzskych inštitúcií zabezpečiť 

nadväznosť na konzultáciu realizovanú na účel Konferencie o budúcnosti Európy: 

- sprístupnenie všetkých informácií o konzultačnom postupe, tohto dokumentu a súhrnných 

správ z regionálnych konferencií a národnej konferencie transparentným spôsobom 

dostupným pre všetkých na novej platforme občianskej účasti zriadenej pri príležitosti 

predloženia správy vláde; 

- usporiadanie podujatia pri príležitosti odovzdania záverečnej správy o národnej zložke 

Konferencie o budúcnosti Európy vláde v novembri 2021; 

- vytvorenie občianskeho monitorovacieho výboru, ktorý bude dohliadať na riadne 

uskutočnenie krokov nadväzujúcich na predložené návrhy. Tento výbor bude pozostávať z 15 

občanov: zo 14 účastníkov regionálnych konferencií a z jedného účastníka konzultácie „Slovo 

mladým“; 

- predloženie príspevku Francúzska ku Konferencii o budúcnosti Európy európskym 

inštitúciám v januári 2022; 
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Návrhy francúzskych občanov sa predložia na účel spoločnej reflexie členských štátov a európskych 

inštitúcií. Úlohou Francúzska ako krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie v prvom polroku 2022 

bude sprostredkovať názory svojich občanov a zároveň sa usilovať o vymedzenie spoločnej pozície 

na úrovni kontinentu. 
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Prvá časť: prezentácia výsledkov regionálnych konferencií 
o budúcnosti Európy 
Na každej z 18 regionálnych konferencií občania vyjadrili najprv jednotlivo a následne v skupinách 

svoje želania pre Európu v roku 2035. V každom regióne tak vzniklo 3 až 8 skupín želaní, čo 

umožnilo na celom území Francúzska dospieť celkovo k 101 želaniam pre Európu. Občania 

potom sformulovali zmeny, ktoré považovali za potrebné na dosiahnutie želanej Európy, načo ich 

ilustrovali konkrétnymi opatreniami. Vďaka tomuto postupu sa podarilo identifikovať v celom 

Francúzsku celkovo 515 zmien a 1 301 konkrétnych opatrení. 

V týždňoch medzi konaním regionálnych konferencií a národnej konferencie projektový tím zoradil 

týchto 515 zmien do ucelených skupín. Všetky zmeny vyjadrené v regiónoch boli predmetom 

lexikologickej analýzy a vtedy, ak sa ich základný zámer javil ako podobný alebo blízky, boli 

navzájom zoskupené, čoho cieľom bolo vytvoriť pre národnú konferenciu pracovné skupiny so 

spoločným želaním pre Európu. Zmeny identifikované v regiónoch sa napokon zoskupili do 14 

rôznych želaní pre Európu. 
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a. Stanovenie poradia 14 želaní pre Európu 

Zúčastnení občania na konci každej regionálnej konferencie hlasovali, aby vyjadrili podporu zmenám 

identifikovaným rôznymi pracovnými skupinami. 

Na základe uvedených zoskupení vytvorených pred súhrnnou národnou konferenciou je možné 

na základe hlasovania o zmenách v každom regióne určiť tie želania pre Európu, za ktoré občania 

hlasovali najviac. Veľmi obľúbené boli napríklad želania „Európa, ktorá dbá v prvom rade 

o vzdelávanie“ a „bližšia a prístupnejšia Európa“, keďže príslušné zmeny na regionálnych 

konferenciách podporilo v priemere 56 % občanov. 

 
Poradie želaní pre Európu podľa popularity 
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b. Prezentácia 14 prioritných zmien, ktoré vyplynuli z národnej konferencie 

Na súhrnnej národnej konferencii sa všetkých 100 občanov, ktorí sa na nej zúčastnili, zaoberalo 

niektorou zo 14 vytvorených skupín želaní. Na konci tohto úsilia vybrala každá skupina na účel 

reprezentácie svojho želania pre Európu jednu prioritnú zmenu, ktorá sa má uskutočniť do roku 

2035. Týchto 14 prioritných zmien sa potom v posledný deň národnej konferencie predložilo 

na hlasovanie zúčastneným 100 občanom. Výsledok hlasovania sa uvádza nižšie v zostupnom poradí 

podľa počtu hlasov, ktoré získala každá zmena. 

Najviac hlasov od 100 občanov, ktorí sa zúčastnili na národnej konferencii, získala zmena s názvom 

„Rozvíjať úsporné používanie energie s cieľom znížiť jej spotrebu a prestať s plytvaním“. 
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Pre každú prioritnú zmenu občania príslušnej skupiny poskytli jej definíciu, navrhli konkrétne 

opatrenia potrebné na jej vykonanie a stanovili kritériá jej dosiahnutia do roku 2035. 
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Zmena č. 1 – Rozvíjať úsporné používanie energie s cieľom znížiť jej spotrebu 

a prestať s plytvaním 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa angažovaná v problematike klímy a životného prostredia 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie 

Cieľom tejto zmeny je podporiť znižovanie spotreby energie v Európe a rozvoj energie 

z obnoviteľných zdrojov. Jej prioritné miesto zvolené občanmi vyjadruje ich túžbu, aby Európa a jej 

obyvatelia rázne prikročili k výzvam v oblasti zmeny klímy a životného prostredia. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Táto zmena zahŕňa vývoj ambicióznych výskumných programov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie a využívanie európskych investičných fondov, ktoré získajú priame podiely 

v spoločnostiach v tomto odvetví. 

Podľa občanov úspešná realizácia tejto zmeny predpokladá, aby sa zaviedli záväzné ciele zníženia 

spotreby energie a kľúčové ukazovatele úspornosti, ako je zredukovanie európskeho vozového 

parku či konzumácie mäsa. Cieľom je tiež dokázať stanoviť spotrebné kvóty pre jednotlivé 

odvetvia, v rámci ktorých sa zohľadnia výkyvy v spotrebe podnikov a bude sa rešpektovať dôvernosť 

ich údajov. 
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Zmena č. 2 – Posilniť spoločnú bezpečnosť a obranu Európskej únie 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa silná vo svete 

 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európska armáda, strategická autonómia 

Táto zmena zodpovedá jednomyseľnej túžbe občanov dosiahnuť autonómiu v oblasti obrany 

a bezpečnosti v Európe, aby nebola závislá od zahraničných mocností. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia tejto zmeny by sa pre občanov prejavila predovšetkým vymenovaním európskeho 

komisára pre obranu a bezpečnosť. 

V oblasti obrany by vytvorenie stálej a reaktívnej armády, ktorú by bolo možné nasadiť všade 

na svete, umožnilo Európe chrániť svoje hranice a v prípade potreby zasiahnuť na žiadosť tretích 

krajín. 

Pokiaľ ide o bezpečnosť, Európa by mala v očiach občanov zaručiť bezpečnosť zásobovania 

a chrániť svoj strategický výskum v prioritných odvetviach, ako je vesmírny sektor, kybernetická 

bezpečnosť, zdravotníctvo a životné prostredie. Lepšia ochrana vonkajších hraníc by mala tiež 

pomôcť obmedziť nelegálne prisťahovalectvo a obchodovanie s ľuďmi. 
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Zmena č. 3 – Podporovať kolektívnu hospodársku výkonnosť prostredníctvom 

samostatného a konkurencieschopného priemyslu, ktorý Európska únia 

zhodnocuje 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá chráni svoje záujmy 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európska preferencia, ochrana know-how, rozvoj európskej špičky 

Táto zmena je zameraná na dosiahnutie troch cieľov: posilnenie politiky tzv. európskej preferencie 

v rámci Únie, zaručenie ochrany základných statkov a know-how a vytvorenie tzv. európskej 

špičky. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Dosiahnutie týchto cieľov si v prvom rade vyžaduje vykonávanie politiky „európskej preferencie“ 

v kontexte výziev na predkladanie ponúk a zavedenie uhlíkovej dane z dovozu. 

Ochrana know-how by sa odrazila vo vyššej kontrole odkúpení a zahraničných investícií a v rozvoji 

pomoci na relokalizáciu. 

Vytvorenie „európskej špičky“ znamená podporu európskym priemyselným alianciám 

v strategických odvetviach a stimulovanie verejných investícií vo forme rizikového kapitálu. 

Úspešná realizácia tejto zmeny sa podľa občanov prejaví rozvojom európskych priemyselných 

aliancií v kľúčových odvetviach, zvýšením počtu relokalizovaných podnikov a zlepšením obchodnej 

bilancie. 
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Zmena č. 4: – Zaviesť pre občanov právomoci na viacerých úrovniach: účasť, 

rozhodovanie, kontrola 

Súvisiace želanie pre Európu: demokratickejšia Európa 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: zvýšenie volebnej účasti, európsky barometer spokojnosti, zovšeobecnenie 

konzultácií s občanmi 

Prostredníctvom tejto zmeny občania navrhujú, aby sa Európanom umožnilo nadobudnúť 

„komplexnú občiansku skúsenosť“ tým, že sa zvýši ich zapojenie vo všetkých fázach rozhodovacieho 

procesu. Odráža vôľu občanov vyjadrovať svoje názory a ovplyvňovať verejné politiky, ktoré sa 

týkajú ich každodenného života. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Občanom ide predovšetkým o zavedenie a ustálenie iniciatív účasti občanov. Na tento účel by sa 

mohlo použiť niekoľko nástrojov: zriadenie stálej poradnej komory, zakotvenie občianskej 

právomoci v európskych zmluvách, či vytvorenie identifikátora potvrdzujúceho, že právne predpisy 

boli predmetom konzultácie s občanmi. 

Úspešná realizácia tejto zmeny by sa prejavila zlepšením ukazovateľov, ako je volebná účasť, 

záujem o Európsku úniu a dôvera v ňu alebo aj navštevovanie európskych webových stránok. 

Známkami úspechu sa javia aj zvýšenie počtu rozhodnutí prijatých po konzultácii s občanmi 

a zvýšené využívanie európskych iniciatív občanov. 
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Zmena č. 5 – Usilovať sa o federáciu štátov Európy so silnými právomocami 

v oblastiach spoločného záujmu 

Súvisiace želanie pre Európu: jednotnejšia Európa 

 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: inštitucionálne zjednotenie, volený predseda, posilnenie právomocí EÚ 

Táto zmena je vyjadrením ambície občanov zjednotiť európske politické inštitúcie. Ide o model 

federácie štátov s cieľom posilniť spoločné alebo výlučné právomoci Európskej únie, avšak bez 

smerovania k federálnemu štátu. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na vnútornej úrovni by táto zmena mohla zahŕňať rozvíjanie občianskej účasti, vytvorenie 

ministerstiev pre Európu v rámci členských štátov a v dlhodobejšom horizonte aj všeobecné voľby 

predsedu Európskej komisie. 

Navonok by sa posilnenie európskeho hlasu v zahraničí prejavilo zosobnením Európy 

na medzinárodnej scéne prostredníctvom jediného zástupcu. 

Táto federácia štátov by mala tiež k dispozícii vyšší európsky rozpočet, pričom snaha by bola 

dosiahnuť 10 % HDP (v súčasnosti 2 %). 

  



 

 

238 
 

Zmena č. 6 – Ponúkať výmenné programy v priebehu celého života 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá dbá v prvom rade o vzdelávanie 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: školské výmeny, Erasmus 

Táto zmena je veľmi populárna a odráža význam, ktorý majú v očiach občanov stretnutia a skúsenosti 

zo zahraničia ako dôležitý katalyzátor pri tvorbe európskeho povedomia. Jej cieľom je prejsť „od 

akademických znalostí k zažívaniu a prežívaniu Európy na základe praktických skúseností“ 

a vzdelávanie chápať v širšom zmysle ako celoživotné vzdelávanie. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia takejto zmeny spočíva najmä v zavedení rozšírenej ponuky mobility, ktorá 

zahŕňa okrem iného školské výmeny, twinningy, cestovanie a profesijnú mobilitu. Podľa občanov 

musí byť táto ponuka prístupná pre všetkých, a najmä pre osoby s nízkymi príjmami alebo 

zdravotným postihnutím. Program Erasmus by sa napríklad mohol týkať všetkých Európanov bez 

obmedzenia veku či prostriedkov. Tieto programy by mali byť koncipované ako rôznorodé, 

inkluzívne a prístupné prostredníctvom zjednodušených administratívnych postupov. 

Okrem rôznych typov mobility sa spomenul aj význam vytvárania prepojení medzi vzdelávacími 

systémami (rovnocennosť diplomov atď.) a zatraktívnenia Európy, aby sa zabránilo úniku talentov 

do zahraničia. 

  



 

 

239 
 

Zmena č. 7 – Zdieľať európske kultúry prostredníctvom zjednocujúcich činností 

a podujatí 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa so zdieľanými kultúrami a identitami 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európsky festival, európsky sviatok, európska svetová výstava 

Cieľom tejto zmeny je vytvárať a živiť európskeho ducha prostredníctvom spoločných skúseností, 

podujatí a slávností. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Podujatia, ktoré si občania predstavujú, sú zábavné, zjednocujú a sú obľúbené, aby sa ich 

zúčastňovalo čo najviac ľudí. Na to by mali zapájať všetky zložky verejnosti (vrátane detí, školského 

publika, mládeže a študentov programu Erasmus) a konať sa na rozličných miestach (v zariadeniach 

pre seniorov, na školách, v inštitúciách verejnej správy, vo väzniciach atď.). 

Na zblíženie Európanov občania navrhli konkrétne dve podujatia: európsku svetovú výstavu, ktorá 

by umožnila reprezentovať všetky členské štáty, a prepracovanú formu Dňa Európy 9. mája, ktorej 

súčasťou by bolo pedagogické podujatie, aby „sme nezabúdali na mier spojený s Európou a na jej 

hodnoty“. Európski zástupcovia by sa zároveň mohli stretávať so školákmi v školách na celom 

kontinente, aby sa upevnila blízkosť a pochopenie Európy zo strany občanov od ich najútlejšieho 

veku. 
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Zmena č. 8 – Harmonizovať zdravotnú starostlivosť a sprístupniť ju všetkým 

Európanom prostredníctvom spoločnej politiky v oblasti zdravia 

Súvisiace želanie pre Európu: solidárna Európa, ktorá chráni 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť, harmonizácia preplácania nákladov, 

zdravie ako základné právo 

S cieľom zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a reagovať 

na „potrebu ochrany a solidarity“ občania jednomyseľne navrhli nadnárodný systém zdravotnej 

starostlivosti. Tento systém by bol založený na spravodlivom financovaní medzi členskými štátmi 

a inšpiroval by sa najlepšími systémami v Únii. Takáto zmena odráža vôľu občanov dospieť 

k Európe, ktorá by zohrávala aktívnejšiu úlohu pri ochrane svojich obyvateľov, najmä v oblasti 

zdravia, kde sa doterajšie opatrenia považujú za príliš skromné. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na uskutočnenie tejto zmeny občania veľkou väčšinou schválili zásadu všeobecného európskeho 

sociálneho zabezpečenia. Nepodarilo sa však rozhodnúť o konkrétnom spôsobe zavedenia tohto 

systému. Kým niektorí obhajujú „centralizáciu údajov umožňujúcu [európskym] zdravotníckym 

pracovníkom prístup k celej anamnéze pacienta“, iní toto opatrenie vnímajú naopak ako „ďalšie 

obmedzenie osobnej slobody a systém kontroly“. 

Transparentnosť a harmonizácia regulatórnych požiadaviek v tejto oblasti na úrovni kontinentu, 

ako aj európsky plán v oblasti zdravia však občania označili za základné predpoklady pre 

akúkoľvek významnú transformáciu. 
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Zmena č. 9 – Na európskej úrovni rozvíjať a riadiť strategické odvetvia a zaručiť 

tak našu zvrchovanosť 

Súvisiace želanie pre Európu: konkurencieschopná a inovatívna Európa 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: rozvoj európskej špičky, kontrola zahraničných investícií, digitálna a energetická 

autonómia 

Vôľa riadiť na európskej úrovni odvetvia, ktoré sa považujú za strategické, ako je napríklad 

zdravotníctvo, potravinárstvo, energetika, digitálne technológie, obrana, doprava či nové materiály, 

zodpovedá potrebe zvrchovanosti, ktorú občania identifikovali. Toto riadenie by pomohlo obmedziť 

konkurenciu medzi európskymi spoločnosťami, podporiť vznik špičky na úrovni kontinentu 

a reindustrializovať Európu prostredníctvom európskej preferencie. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

V záujme dosiahnutia tejto zvrchovanosti by sa riadením týchto odvetví mohol poveriť jeden 

európsky orgán, ktorý by vydával povolenia na odkúpenie európskych spoločností zahraničnými 

konkurentmi a ktorý by dohliadal na to, aby dovážané výrobky spĺňali rovnaké normy ako výroba 

v Únii. V strednodobom horizonte by sa 30 % až 50 % európskej spotreby v týchto strategických 

odvetviach malo vyrábať na kontinente a v dlhodobom horizonte až 70 % z nej. Splnenie týchto 

kritérií by pomohlo zabezpečiť sebestačnosť a expanziu, či dokonca vývoz európskeho 

priemyselného modelu. 
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Zmena č. 10 – Zlepšiť ochranu prostredia a ekosystémov a vytvoriť chránené 

zóny uprostred mestských, prímestských a vidieckych oblastí 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá podporuje udržateľný rozvoj 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: urbanizácia šetrnejšia k životnému prostrediu, úcta k pôde a jej ochrana 

Sledovaným cieľom je obmedziť negatívny vplyv urbanizácie na pôdu. Dôrazné opatrenia by 

pomohli obmedziť katastrofy spojené s narušením pôdnej štruktúry, ako sú zosuvy terénu, a zlepšiť 

kvalitu života v mestských oblastiach, a to najmä vďaka výsadbe stromov. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Občania navrhli konať na dvoch úrovniach: v prvom rade zvrátiť trend stavania nových budov 

s cieľom znížiť tempo zástavby pôdy a na druhej strane tiež podporiť obnovu pôdy a „vrátiť tak 

prírode to, čo jej patrí“. 
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Cieľ č. 11 – Vytvoriť lokálne európske kontaktné miesta, ktoré občanov vypočujú 

a poradia im 

Súvisiace želanie pre Európu: bližšia a prístupnejšia Európa 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: Európske domy, kontaktná osoba pre Európu na miestnej úrovni, lepší prístup 

k informáciám 

Cieľom tejto zmeny je poskytnúť konkrétne odpovede na absenciu hmatateľnosti Európskej únie 

v každodennom živote, na ktorú poukázali mnohí účastníci, a usilovať sa o priblíženie Európy jej 

občanom. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Na prekonanie tejto vzdialenosti medzi EÚ a občanmi by sa v každej samospráve mohla vymenovať 

špecializovaná kontaktná osoba, ktorej úlohou by bolo vypočuť občanov a poskytovať im 

poradenstvo. Informácie, ktoré by tento sprostredkovateľ poskytoval, by mohli byť sociálno-

ekonomického charakteru, najmä o prístupe k európskej pomoci, alebo informatívneho charakteru, 

napríklad o úlohe lobistov. Poskytované informácie by boli zamerané tak na širokú verejnosť, ako aj 

na odborníkov, a to najmä s cieľom radiť MSP a pomáhať subjektom realizujúcim projekty získať 

prístup k finančným prostriedkom EÚ. Z dlhodobejšieho hľadiska by táto zmena mohla viesť 

k vytvoreniu miest venovaných Európe podobných existujúcim európskym domom, avšak 

na úrovni obcí, čo by umožnilo vytvorenie hustej územnej siete. 

Realizácia tejto zmeny by bola úplne úspešná, ak by bola pre každého občana „samozrejmosťou“ 

existencia takejto osoby a miesta vyčleneného pre Európu, kde by mu poskytli zdroje, vypočuli ho, 

poinformovali a poradili mu. 
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Zmena č. 12 – Zjednotiť pre všetkých dvadsať sedem členských štátov systém 

volieb do Európskeho parlamentu a zabezpečiť väčšiu blízkosť k občanom 

nahradením súčasného hlasovania hlasovaním za jedného kandidáta na úrovni 

regiónov 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa s efektívnejšou správou vecí verejných 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: inštitucionálna zmena, monitorovanie opatrení občanmi počas celého funkčného 

obdobia 

Táto zmena odráža túžbu občanov mať bližšie k voleným zástupcom a monitorovať ich činnosť 

počas celého ich funkčného obdobia. Reaguje na všeobecné konštatovanie, že otázky, ktorými sa 

občania zaoberajú, sa dostatočne nepremietajú do konkrétnych opatrení zo strany zvolených 

zástupcov v Európskom parlamente. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Zmena volebného systému by spočívala v zjednotení volebného postupu na európskej úrovni 

a v prechode z národných volebných obvodov na regionálne volebné obvody, čo sa do roku 2035 

považuje za možné. 
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Zmena č. 13 – Vymedziť spoločnú politiku, ktorá pomôže zlepšiť prijímanie 

a sociálnu a profesijnú integráciu migrantov (vrátane neregulárnych migrantov) 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá zaručuje dodržiavanie základných práv 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európsky úrad pre migráciu, záruka dôstojného prijímania v celej Európe 

Cieľom tejto zmeny je zlepšiť prijímanie migrantov v Európskej únii, keďže ide o problematiku, 

ktorej riešenie občania jednomyseľne označili za urgentné. Na rozdiel od súčasnej situácie sa 

vytvorenie spoločnej, koordinovanej a solidárnej prisťahovaleckej politiky javí ako hlavný 

prostriedok na dosiahnutie mieru. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Úspešná realizácia takejto zmeny by znamenala postupné zavádzanie spoločnej politiky prijímania 

migrantov. 

Iniciatíva občanov by mala osloviť Komisiu a v strednodobom horizonte by mala umožniť prijatie 

spoločnej normy vymedzujúcej rámec pre prijímanie a sociálnu integráciu migrantov. Z dlhodobého 

hľadiska by túto normu podporilo vytvorenie špecializovaného európskeho imigračného úradu 

a uznanie migračnej politiky za právomoc Európskej únie. 
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Zmena č. 14 – Zachovať špecifiká (označenia potravín, remeselnú výrobu, 

tradície) jednotlivých európskych regiónov a vyhnúť sa tak uniformizácii 

životných štýlov, a zaručiť vysledovateľnosť a kvalitu výrobkov 

Súvisiace želanie pre Európu: Európa, ktorá uprednostňuje záujmy každého štátu 

O čo v súvislosti s touto zmenou ide? 

Kľúčové výrazy: európske značky, uznávanie hodnoty rozmanitosti kultúr a tradícií 

Ambíciou tejto zmeny je zachovať rozmanitosť európskych tradícií a produkcie a zabrániť 

uniformizácii životných štýlov, ktorá sa Európskej únii často vyčíta. 

Aké sú jej kľúčové kroky a kritériá úspechu? 

Z pohľadu občanov ide predovšetkým o zlepšenie dostupnosti existujúcej databázy rôznych 

európskych a národných značiek. Na tento účel sa navrhuje vytvorenie webového sídla na „tri 

kliknutia“: jedno kliknutie na prístup k sídlu, druhé na zobrazenie mapy regiónov Európskej únie 

a posledné kliknutie na zobrazenie opisu značiek každého regiónu. 

Úspešná realizácia tejto zmeny by spočívala v lepšej komunikácii o existujúcich výsledkoch, čo by 

pomohlo k lepšiemu povedomiu občanov o rozmanitosti európskych kultúr. 
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Druhá časť: prezentácia výsledkov konzultácie  
„Slovo mladým“ 
 

Dátumy konzultácií 

od 9. 5. 2021 do 18. 7. 2021 
 

Údaje o účasti 

50 008 účastníkov 

2 918 návrhov 

338 330 hlasov 
 

Konzultácia „Slovo mladým“ sa začala na podnet Štátneho sekretariátu pre európske záležitosti. Táto 

konzultácia je súčasťou Konferencie o budúcnosti Európy, bezprecedentného projektu európskych 

inštitúcií založeného na participatívnej demokracii, ktorého cieľom je umožniť všetkým európskym 

občanom vyjadriť názor na to, čo od Európskej únie očakávajú. Poznatky získané konzultáciou budú 

podkladom pre prácu Konferencie o budúcnosti Európy a francúzskeho predsedníctva Rady 

Európskej únie. 

4 hlavné poznatky 

1. Masívna mobilizácia mladých ľudí: konzultácie sa zúčastnilo vyše 50 000 mladých 

francúzskych občanov na všetkých územiach. 

2. Najdôležitejší konsenzus sa týka európskych politík na boj proti zmene klímy, relokalizácie 

výroby v Európe, oživenia európskej demokracie a váhy EÚ vo svete (hospodárstvo, 

výskum, ľudské práva, diplomacia). 
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3. Myšlienka silnejšej a jednotnejšej Európy je prítomná vo všetkých konzultáciách 

a konsenzus si získala vo viacerých bodoch: 

- Silnejšia Európa z hospodárskeho hľadiska (najmä vďaka relokalizácii) s cieľom môcť 

konkurovať Číne či USA 

- Diplomatická Európa, ktorá má väčší vplyv na medzinárodnej scéne 

- Európa, ktorá je svetovým lídrom v boji proti zmene klímy 

- Európa, ktorú zjednocuje mládež 

- Európa jednotná vo výskume a inovácii 

 

4. Okrem myšlienok vyjadrených v panelových diskusiách občanov mladí obhajovali aj štyri 

ďalšie myšlienky: 

- Európske hospodárstvo zodpovedné z environmentálneho a sociálneho hľadiska 

- Európa geograficky lepšie prepojená železničnou dopravou 

- Európa spravodlivejšia v oblasti daní 

- Dôrazné opatrenia Európskej únie na podporu práv žien 
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22 populárnych a 13 kontroverzných myšlienok v rámci všetkých 9 tém Konferencie 

o budúcnosti Európy 

 

Populárne myšlienky pozostávajú z návrhov, ktoré si získali väčšinovú podporu účastníkov 

konzultácie. Populárnymi návrhmi sú tie návrhy, s ktorými súhlasí najväčší počet účastníkov, 

v priemere získali  

79 % kladných hlasov. 

 

Kontroverzné myšlienky predstavujú tie návrhy, o ktorých účastníci konzultácie diskutovali najviac 

a ktoré získali približne rovnaký počet hlasov za a proti. Kontroverzné návrhy sú návrhy, o ktorých 

sa v rámci konzultácie najintenzívnejšie diskutovalo a ktoré v priemere získali 40 % hlasov za a 38 % 

hlasov proti. 

 

Z analýzy týchto návrhov sa podarilo identifikovať 22 populárnych myšlienok a 13 kontroverzných 

myšlienok. Týchto 22 populárnych a 13 kontroverzných myšlienok sa rozdelilo na 9 kategórií 

zodpovedajúcich hlavným témam Konferencie o budúcnosti Európy. 
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Zhrnutie populárnych a kontroverzných myšlienok 
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Záver 
 

 

 

„Vyjadrené jedným slovom, Európa v roku 2035 pre vás musí byť...“: 

 

 

 
 

Odpoveď občanov, ktorí sa zúčastnili na národnej konferencii, na záverečnú otázku: 

„Vyjadrené jedným slovom, Európa v roku 2035 pre vás musí byť...“ 
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Národná panelová diskusia občanov o budúcnosti Európy 
v Berlíne 

– Odporúčania občanov – 
 
 

Národná panelová diskusia občanov o budúcnosti Európy, ktorú usporiadalo Nemecko, 
sa konala 5., 8., 15. a 16. januára. Pri výbere občanov sa postupovalo podľa stratifikovaného 
náhodného výberu účastníkov európskych panelových diskusií občanov. V Nemecku bolo 
oslovených 12 000 občanov; z respondentov bolo vybraných približne 100, tak aby sa na základe 
aktuálnych údajov zo sčítania obyvateľov v Spolkovej republike Nemecko zohľadnila rozmanitosť 
nemeckej spoločnosti a obyvateľstva ako celku. Počas národnej panelovej diskusie občanov 
účastníci rokovali o piatich témach: úloha EÚ vo svete, silnejšie hospodárstvo, klíma a životné 
prostredie, sociálna spravodlivosť, európske hodnoty a právny štát. Následne vypracovali 
konkrétne odporúčania k uvedeným témam, ktoré boli prijaté na záverečnom plenárnom 
zasadnutí 16. januára: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 
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Skupina č. 1: 
 

Prepojiť záujmy zahraničného obchodu s opatreniami v oblasti klímy 
 

Odporúčame, aby EÚ (najmä Európska komisia) začala realizovať investičný balík zameraný 
na technológie a inovácie šetrné ku klíme vrátane programov financovania. Tento balík 
by sa mal financovať prostredníctvom dovozných ciel súvisiacich s klímou, ktoré by sa vyčlenili 
a prerozdelili ako finančná kompenzácia za spôsobené klimatické škody. V tejto súvislosti 
by sa pre niektoré výrobky zaviedol bodový systém hodnotenia udržateľnosti. Jasná pozícia EÚ 
a silná a inovatívna Európa by pomohli dosiahnuť globálne ciele v oblasti klímy. Pomohlo 
by to upevniť úlohu Európskej únie ako zodpovedného a vzorového globálneho priekopníka, 
ktorý zabezpečí blahobyt a dokáže uskutočniť udržateľné globálne zmeny. Tieto ciele sú pre nás 
dôležité, pretože EÚ trvalo prispieva k boju proti zmene klímy, čo by z dlhodobého hľadiska 
mohlo významne prispieť k upevneniu svetového mieru. 

 
 
 
 

Skupina č. 2: 
 

Vytvárať stimuly, aby sa výroba uskutočňovala v EÚ, najmä pokiaľ ide o výrobu základného 
tovaru 

S cieľom uľahčiť výrobu základného tovaru v EÚ odporúčame urýchliť a štandardizovať 
schvaľovacie postupy, znížiť byrokraciu a ponúknuť dotácie spoločnostiam, ktoré sa premiestnia 
do EÚ a/alebo budujú výrobné prevádzky v EÚ. EÚ by mala vo veľkom podporovať energiu 
z obnoviteľných zdrojov s cieľom znížiť náklady na energiu. 

Prostredníctvom týchto opatrení chceme skrátiť dodávateľské reťazce a dosiahnuť, 
aby boli šetrnejšie ku klíme, prispieť k posilneniu EÚ a vytvárať pracovné miesta, 
na ktorých sa dodržiavajú ľudské práva. 

Tieto ciele sú pre nás dôležité, pretože presun výroby do EÚ by podporil autonómnosť EÚ 
v medzinárodnom kontexte a znížil jej politickú zraniteľnosť. 
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Skupina č. 1: 
 

Digi-Score – body pre silné digitálne hospodárstvo v celej EÚ 
 

Navrhujeme, aby sa zaviedol verejne prístupný bodový systém Digi-Score, ktorý by mala 
na starosť Európska komisia (GR Connect). Išlo by o podrobný systém určovania poradia, 
v ktorom sa bude uvádzať a porovnávať aktuálna úroveň digitalizácie podnikov v EÚ. 
Týmto návrhom chceme vytvoriť stimul na zvýšenie digitalizácie v celej Európe. Podniky 
s nízkym hodnotením digitalizácie by mali nárok na cielenú podporu, ktorá by im pomohla 
dohnať ostatných. 

Tento cieľ je pre nás dôležitý, pretože by pomohol pripraviť pôdu pre zvýšenie produktivity, 
efektívnosti a predaja, a tým posilniť Európu ako výrobnú základňu. 

 

 
Skupina č. 2: 

 
Informačná platforma na výmenu poznatkov a skúseností v rámci celej EÚ 

 
Odporúčame, aby EÚ vytvorila informačnú platformu, ktorá bude slúžiť na celoeurópsku 
výmenu poznatkov a skúseností. Naším cieľom je zhromaždiť informácie o nadnárodnom 
vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ, propagovať príklady najlepších postupov a ponúknuť 
občanom príležitosť predstaviť nové nápady na cezhraničné výmeny. Okrem toho by sa mohli 
poskytovať podrobnejšie informácie na dostupných odborných technických fórach (napr. 
o energetike, životnom prostredí, digitalizácii). 

Považujeme to za dôležité, pretože občania potrebujú mať jasné informácie, pokiaľ ide 
o dostupné cezhraničné vzdelávanie a odbornú prípravu. Na úrovni EÚ by sa im malo poskytovať 
lepšie poradenstvo o tom, aké fóra a platformy existujú. 
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Skupina č. 1: 
 

Nariadiť zaručenú životnosť výrobku 
 

Odporúčame, aby EÚ zaviedla právne predpisy s cieľom zabezpečiť špecifickú, predĺženú 
a zaručenú životnosť výrobkov vyrábaných a predávaných v EÚ tak, aby informácie 
o nej boli transparentné pre spotrebiteľov. 

Zdroje sú obmedzené a toto opatrenie by mohlo viesť k ich šetreniu, ako aj bránilo vzniku 
odpadu, čo by prospelo životnému prostrediu, klíme a spotrebiteľom. 

Týmto spôsobom chceme povzbudiť výrobcov, aby na trh uvádzali trvanlivejšie výrobky, 
ktoré sa dajú opravovať. 

 
 

Skupina č. 2: 
 

Dlhodobá kampaň EÚ za udržateľnú spotrebu a životný štýl 
 

Odporúčame, aby sa poskytli vlastné zdroje európskemu orgánu a jeho pobočkám v krajinách 
EÚ, ktorý túto kampaň povedie. 

Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetci ľudia v EÚ mali spoločnú identitu, aby si lepšie 
uvedomovali, že potrebujeme udržateľnú spotrebu a životný štýl, a aby si osvojili tento spôsob 
života. 

Tieto ciele sú pre nás dôležité, pretože chceme vytvoriť vnútornú motiváciu pre udržateľný 
spôsob života. 
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Skupina č. 1: 
 

Vytvoriť viac príležitostí na výmenné pobyty študentov v Európe 
 
 

Odporúčame, aby Európska únia ako doplnok k existujúcemu programu ERASMUS prijala 
nariadenie o výmennom programe pre študentov vo veku od 14 do 25 rokov bez ohľadu 
na ich pôvod, pohlavie a úroveň vzdelania. Takýto výmenný program by mali systematicky 
realizovať a propagovať miestne školy. Všetci študenti by mali mať možnosť využiť 
tento výmenný program kedykoľvek počas svojho štúdia. Na tento účel by Európska komisia 
mala predložiť návrh Európskemu parlamentu a Európskej rade. 

Naším cieľom je, aby študenti bez ohľadu na školské výsledky a finančnú podporu svojich 
rodičov mali možnosť zúčastňovať sa na výmenných programoch v celej Európe. Kultúra 
európskych výmenných pobytov by sa mala podporovať už od školského veku. Predovšetkým je 
dôležité, aby boli výmenné programy ľahko dostupné a bez byrokratických prekážok. 
Prostredníctvom výmenného programu chceme vytvoriť európsku solidaritu a znížiť jazykové 
bariéry. Pri realizácii programu by sa mala zohľadňovať spravodlivosť a participácia v oblasti 
vzdelávania s cieľom posilniť medzikultúrne a komunikačné kompetencie. 

Tieto ciele sú pre nás dôležité, pretože môžu podporiť európsku súdržnosť, posilniť rešpekt 
a spoluprácu a vštepovať európske hodnoty od mladého veku, aby sa rozmanitosť Európy mohla 
vnímať ako príležitosť. 

 
 

Skupina č. 2: 
 

Zaviesť základný plat pre konkrétne pracovné miesta 
 

Odporúčame, aby komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva predložil Európskemu 
parlamentu návrh na zavedenie základného platu pre konkrétne pracovné miesta vo všetkých 
členských štátoch. Tento základný plat by mal pozostávať z minimálnej mzdy postačujúcej 
na zabezpečenie živobytia a z príplatku za konkrétne pracovné miesto. 

Naším cieľom je, aby pracovný výkon a mzdy boli porovnateľné v rámci EÚ, čím sa posilní 
sociálna spravodlivosť. Tento cieľ je pre nás dôležitý, pretože chceme zabezpečiť, 
aby sa základná zásada EÚ odzrkadľovala na trhu práce: porovnateľné životné a pracovné 
podmienky bez ohľadu na miesto bydliska a povolanie. 
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Skupina č. 1: 
 

Stelesňovať európske hodnoty a emocionálne ich sprostredkovať 
 

Odporúčame, aby sa európske hodnoty konkretizovali a komunikovali s väčším využitím emócií. 
To by sme mohli dosiahnuť napríklad prostredníctvom začleňovacieho „onboardingového“ 
balíka, ktorý by zahŕňal médiá, interaktívne prvky a väčšie zapojenie občanov. 

Naším cieľom je, aby sa každá osoba žijúca v EÚ dozvedela o spoločných hodnotách a aby sa 
s nimi stotožnila. 

Tento cieľ je pre nás dôležitý, pretože tvorí základ koexistencie v našom spoločenstve hodnôt. 
Ľudia si tieto hodnoty ani zďaleka dostatočne neuvedomujú, pretože nevidia ich prepojenie 
so svojimi životmi. Toto prepojenie musíme ukázať. 

 
 

Skupina č. 2: 
 

„Život v EÚ“ 
 

Odporúčame, aby EÚ vytvorila vlastný vzdelávací a informačný televízny program s cieľom 
zlepšiť vedomosti všetkých občanov EÚ o našich spoločných hodnotách, pričom sa zabezpečí 
jednoduchý a bezbariérový prístup pre všetkých. Tieto ciele sú pre nás dôležité, pretože chceme 
hlbšie pochopiť verejnú mienku vo všetkých krajinách EÚ. Týmto spôsobom chceme posilniť 
spoločné východiská a pomôcť pri zbližovaní ľudí, aby sa posilnila solidarita, ako aj poskytovať 
ľuďom informácie o právnom štáte s cieľom chrániť demokraciu. 
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1. Hlavné zásady organizácie panelovej diskusie 
 
Celý proces panelovej diskusie bol navrhnutý tak, aby bol v súlade s usmerneniami pre národné 
panelové diskusie občanov v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy. Konkrétne: 

• Účel:  
Všetci, ktorí boli pozvaní, aby sa zúčastnili na diskusii, vyplnili dotazník, v ktorom uviedli ciele 
a zámery projektu s konkrétnymi odkazmi na Konferenciu o budúcnosti Európy, súvisiace 
témy a metódy zapojenia sa. 

• Transparentnosť: 
Účastníci dostali všetky materiály o iniciatíve k dispozícii prostredníctvom rôznych 
prostriedkov, pričom bol vždy uvedený odkaz na oficiálne webové sídlo konferencie 
a materiály sa e-mailom rozoslali všetkým účastníkom. 

• Inkluzívnosť: 
Pozvánka na účasť sa zverejnila rôznymi spôsobmi, napr.: emailová pozvánka všetkým 
členom komunity SWG (agentúra pre prieskum trhu a verejnej mienky), šírenie odkazov 
na vyplnenie prihlášok prostredníctvom sociálnych sietí Twitter a LinkedIn. Výsledkom bolo 
celkovo viac ako 400 zaznamenaných prístupov k formuláru prihlášky a 245 vyplnených 
prihlášok. (Náhodný) výber účastníkov sa uskutočnil tak, aby sa zabezpečila účasť osôb 
rôzneho pohlavia, veku, sociálneho prostredia, miesta bydliska a postavenia v zamestnaní. 

• Reprezentatívnosť: 
Hoci veľkosť vzorky nie je zo štatistického hľadiska reprezentatívna, mechanizmus 
na zostavenie vzorky bol navrhnutý tak, aby sa dosiahla maximálna rôznorodosť účastníkov 
s cieľom zreprodukovať mikrokozmos cieľového publika. 

• Informácie: 
Všetci účastníci dostali rozsiahly súbor informácií o konferencii, ako aj o témach panelovej 
diskusie. V úvodnej časti sa zopakovali ciele a spôsoby realizácie projektu v súlade so 
zásadami neutrality a úplnosti. Všetci účastníci mali príležitosť požiadať o ďalšie informácie 
a podrobnosti o podujatí, keďže dostali priame telefónne čísla na projektových manažérov 
SWG. 

• Pracovné skupiny: 
Hlavným cieľom celého procesu bolo sformulovať konkrétne odporúčania pre Európsku úniu, 
s ktorými sa účastníci vo všeobecnosti stotožnili. Výsledkom pracovného postupu a spôsobu 
vedenia skupín bol proces zameraný na zber podnetov účastníkov, ich rozvinutie a syntézu, 
ako aj ich overenie a validáciu samotnými skupinami v rámci nadväzujúcich pracovných 
zasadnutí. 

• Harmonogram: 
Počas pracovných zasadnutí sa vytvorila uvoľnená atmosféra, pričom účastníci mali dostatok 
času skúmať otázky, ktoré im boli pridelené, vyjadriť svoje názory a vypočuť si názory 
ostatných. S týmto zámerom sa tiež dve hlavné skupiny rozdelili do dvoch podskupín. Aj 
práca sa rozložila na dva dni, aby bolo možné riadne absorbovať nové myšlienky a faktory. 
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• Nadviazanie:  

V posledný deň práce sa všetky panelové diskusie zapojili do procesu overovania a validácie 
prvého návrhu odporúčaní, ktoré sa vypracovali v prvej fáze. Po predložení správy 
o výsledkoch oddeleniu pre európske politiky predsedníctva Rady ministrov a po získaní 
príslušného povolenia sa konečná verzia odporúčaní zaslala všetkým účastníkom diskusie. 
Všetci účastníci boli vyzvaní, aby naďalej sledovali činnosti konferencie prostredníctvom jej 
webového sídla a zverejňovaných aktualizácií. 

• Integrita: 
Celý proces vykonávala SWG úplne nezávisle podľa zadania. Oddelenie pre európske 
politiky predsedníctva Rady ministrov bolo neustále informované o jednotlivých krokoch 
iniciatívy a dosiahnutých výsledkoch. 

• Ochrana súkromia: 
Ochrana súkromia účastníkov bola plne zaručená. Záujemcovia museli pred účasťou 
na panelovej diskusii podpísať informovaný súhlas vyžadovaný zo zákona. 

• Hodnotenie: 
Na konci procesu dostali všetci účastníci dotazník na vyhodnotenie svojich skúseností, 
ktorého výsledky sú zhrnuté v tejto správe. 

 

2. Postupy výberu a zapojenia účastníkov 
 

Výber 

Cieľom fázy komunikácie pred podujatím bol nábor najmenej 50 talianskych občanov so záujmom 
zúčastniť sa iniciatíve. 

Na tento účel bol vytvorený krátky prihláškový formulár: dotazník, ktorý sa vypĺňal online 
na registrovanej platforme SWG, kde sa všetci záujemcovia o účasť na iniciatíve mohli prihlásiť 
vyplnením minimálnych údajov potrebných na ich zaradenie do skupín, z ktorých boli náhodne 
žrebovaní. Podmienkou účasti bolo, aby mali k dispozícii internetové pripojenie, zariadenie 
vybavené mikrofónom a videokamerou, a tiež aby podpísali chartu konferencie. 

Prihláškový formulár sa šíril prostredníctvom sociálnych sietí z účtov SWG. Na tento účel sa 
na Twitteri zverejnilo 6 a na LinkedIne 1 príspevok s týmito výsledkami: 

 
Sociálna sieť Dátum Počet pozretí Počet prístupov 

k odkazu na prihlášku 

Twitter 6 príspevkov  
8. – 10. marca 889 31 

 
LinkedIn 

1 príspevok 
8. marca 

410 25 

 
Zároveň boli členovia komunity SWG vyzvaní, aby sa prihlásili v súlade so stratégiou, ktorej cieľom 
bolo zaručiť maximálne zastúpenie talianskeho obyvateľstva, nielen pokiaľ ide o sociálno-
anagrafické charakteristiky, ale aj myšlienky, kultúrnu orientáciu a hodnoty. 
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Prihlášky sa registrovali od 8.00 hod. 8. marca do 16.00 hod. 10. marca 2022, čo viedlo k celkovému 
počtu 420 prístupov k formuláru prihlášky a 225 vyplneným prihláškam. 

Oprávnených bolo 140 osôb, z ktorých bolo vybraných 70 na základe kritérií zameraných 
na zabezpečenie vyváženého zastúpenia účastníkov z hľadiska pohlavia, geografického rozloženia, 
veku a vzdelania. 

V rámci výberu záujemcov sa osobitná pozornosť venovala zásade spravodlivej pravdepodobnosti 
výberu účastníkov, pričom postupy vychádzali z kritéria podmienenej náhodnosti. 

Náhodnosť žrebovania bola ústredným prvkom projektu na zabezpečenie férovosti výberu 
účastníkov. V duchu iniciatívy sa však zdalo dôležité sledovať stratégiu zameranú nielen 
na zapojenie maximálneho možného počtu účastníkov, ale aj na zabezpečenie maximálnej 
rôznorodosti vybraných účastníkov s cieľom čo najviac podporiť inkluzívnosť. 

 

Stručný prehľad charakteristík účastníkov, ktorí spĺňali kritériá: 

 
 

Po vyžrebovaní 70 uchádzačov sa v dopoludňajších hodinách podujatia uskutočnili telefonické 
hovory s týmito uchádzačmi s cieľom potvrdiť ich účasť. Toto potvrdzovanie vykonalo registrované 
kontaktné centrum CATI SWG. Celkovo bolo na konci tejto fázy zaregistrovaných 59 účastníkov, 
ktorí potvrdili svoju účasť. 55 z nich sa aktívne zúčastnilo na diskusii. 
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Sociálne a vekové zloženie panelovej diskusie bolo takéto: 

 
 

Stručné zhrnutie náborového procesu: 
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Komunikačné materiály 

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň motivácie a zapojenia od samého začiatku boli všetkým 
účastníkom sprístupnené tieto materiály: 

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

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

 

3. Organizácia panelovej diskusie 
 
S cieľom maximalizovať účasť ľudí s pracovnými záväzkami sa diskusia rozdelila do dvoch po sebe 
nasledujúcich poldňových zasadnutí (vrátane dňa pracovného voľna): 

• piatok 11. marca od 16.00 do 20.00 hod. 
• sobota 12. marca od 10.00 do 12.00 hod. 

Na jednej strane malo toto rozdelenie za cieľ uľahčiť účasť pracovníkov na iniciatíve a na strane 
druhej podporiť pozornosť a angažovanosť, ako aj hlbšiu diskusiu o prezentovaných otázkach 
a návrhoch. 

Účastníci diskusie mali prístup k obom pracovným zasadnutiam prostredníctvom platformy 
GoToMeeting. Rozdelili sa do 4 skupín (dve pre každú tematickú oblasť), ktoré viedol moderátor zo 
SWG, pričom zapisovateľ vypracoval zápisnicu z jednotlivých vystúpení. Moderátori viedli diskusie 
skupín v dvoch líniách (osobitná línia pre každú tematickú oblasť) s cieľom čo najviac zapojiť 
všetkých účastníkov a zabezpečiť prístup založený na maximálnej inklúzii a neutralite. 

 

 

4. Pracovný program 
 

Prvé zasadnutie (piatok 11. marca 2022) 

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

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

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

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť 

 

1. Prekonanie výrobného modelu 20. storočia 
 

Účastníci diskusie sa domnievajú, že z najnovších svetových udalostí (pandémia COVID-19 
a konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou) jasne vyplynuli obmedzenia súčasného európskeho 
výrobného modelu a potreba zrevidovať prístup, ktorý mnohí označujú za „typický pre dvadsiate 
storočie“. 

Dôkazy o závislosti Európy od energie a potravín kupovaných z krajín mimo Európskej únie, ako aj 
zistenie (počas pandémie), že sami nedokážeme vyrobiť množstvo zdravotníckych pomôcok 
a vakcín potrebné na boj proti šíreniu vírusu, viedli k tomu, že ľudia vnímajú zásadnú slabú stránku 
nášho hospodárskeho systému súvisiacu s nedostatkom sebestačnosti. 

Zároveň jasne vnímajú, že silnejšie hospodárstvo, ktoré je schopné vytvárať pracovné miesta 
v kontexte sociálnej spravodlivosti, musí klásť silný dôraz aj na technologický rozvoj. Na tento účel 
je nevyhnutné podporovať vzdelávací systém, ktorý sa čoraz viac zameriava na predmety 
v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM). 

Zdá sa, že technologické inovácie, udržateľná energia, ale aj cestovný ruch a kultúra sú tri 
základné smery rozvoja európskeho hospodárstva budúcnosti s osobitným zameraním 
na zachovanie základnej výroby, aby sa zabránilo riziku nadmernej závislosti od krajín mimo EÚ, 
pokiaľ ide o dodávky základných výrobkov a surovín. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Účinné riešenie zmeny klímy a alternatívnych zdrojov energie. 
2. Investície do hospodárstva založeného na cestovnom ruchu a kultúre 

vrátane mnohých malých destinácií v Európe. 
3. Dôraz na technológie a inovácie ako hnacie sily rastu. 
4. Zníženie závislosti od iných krajín, pokiaľ ide o suroviny, zdroje energie 

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

Prekonanie modelu hospodárstva 20. storočia si tiež vyžaduje revíziu pravidiel a postupov regulácie 
podnikateľskej činnosti. V tomto smere vznikli štyri odporúčania založené na rovnakom logickom 
princípe: na jednej strane zjednodušenie pravidiel a na strane druhej zachovanie vysokej úrovne 
ostražitosti, pokiaľ ide o priestupky a pochybenia (najmä pokiaľ ide o falšovanie a nekalú súťaž). 

Veľká pozornosť sa venuje tomu, aby hospodárske pravidlá boli v prvom rade produktívne, aby sa 
v čo najväčšej miere obmedzili tie alternatívy, ktoré vnucujú štandardizáciu výrobných procesov 
(a pritom ohrozujú špecifické miestne výrobky s hlbokými kultúrnymi koreňmi), a tiež, aby sa čo 
najviac obmedzilo ničenie poľnohospodárskych aktív vyplývajúce z potreby dodržiavať vopred 
stanovené výrobné množstvá. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

 
1. Zníženie byrokracie (povolenia, certifikácie). 
2. Zníženie štandardizácie výrobkov a uznanie miestnych a regionálnych 

kultúrnych a výrobných špecifík (rešpektovanie výrobných tradícií). 
3. Prekonanie logiky „fixných kvót“ v poľnohospodárskej výrobe, s ktorou 

súvisí ničenie nadmernej produkcie. 
4. Boj proti falšovaniu a nekalej súťaži. 

 

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

Prekonanie výrobného modelu 20. storočia neznamená len zmenu výrobných metód, ale aj prijatie 
novej kultúry, v ktorej sa ukazovatele rastu nezameriavajú len na množstvo vyrobeného tovaru, ale 
aj na schopnosť zabezpečiť, aby občania boli šťastní. V novom hospodárstve nemôže byť kľúčovým 
faktorom posudzovania účinkov a investícií tovar, ale ľudia. Z toho vyplýva potreba prejsť zo 
systému ukazovateľov založených na množstve vyrobeného tovaru (HDP) na systém schopný 
merať blaho ľudí (HDB – hrubé domáce blaho). 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Vytvorenie hospodárstva, ktoré sa zameriava viac na produkciu šťastia 
(hrubé domáce blaho) ako tovaru (hrubý domáci produkt). 
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4. Väčšia integrácia štátov 
 

Všetkým, dokonca aj tým, ktorí sú menej spokojní so súčasným usporiadaním a výsledkami, ktoré 
doteraz dosiahla Európska únia, je jasné, že menová únia nestačí a že Európa musí byť schopná 
konať čoraz dôraznejšie ako súdržný politický subjekt, ktorý bude navonok rokovať jednotne 
a smerom dovnútra konať s väčším dôrazom na solidaritu. Väčšia jednota je kľúčovým aspektom 
zvyšovania politickej, obchodnej a výrobnej sily Európskej únie: je potrebná homogénnosť 
základných právnych predpisov, ako aj integrovaný a súdržný systém zdaňovania podnikov 
a občanov, v ktorom sú zosúladené mzdy a služby občanom. Len tak budeme mať Európu schopnú 
znížiť sociálne rozdiely a podporiť kvalitu života. 

Znamená to, že sa nevzdáme výdobytkov posledných rokov a zachováme koncepciu sociálneho 
štátu, ktorú účastníci panelu označili za najrozvinutejšiu na svete a najviac zameranú 
na zabezpečenie rovnakých príležitostí a sociálnej spravodlivosti pre občanov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Žiadne kompromisy, pokiaľ ide o sociálne práva (verejné zdravie, verejné 
vzdelávanie, pracovné politiky). 

2. Konsolidácia úsilia v oblasti jednotnej meny a prepojenia platobných 
systémov a telekomunikácií. 

 

Dnes sa však zdá, že všetko, čo sa urobilo v minulosti, už nestačí, a Európa budúcnosti musí urobiť 
rozhodujúci krok vpred v integrácii členských štátov v súlade s vnútornou víziou, ktorá už nie je 
založená na hospodárskej súťaži, ale na spolupráci, a ktorá každému európskemu občanovi 
umožní, aby využíval rovnaké systémy záruk a príležitostí vo všetkých členských štátoch Únie. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Prekonanie osobitných záujmov jednotlivých štátov a tendencie hľadať 
individuálne výhody na úkor iných. 

2. Vytvorenie systému, ktorým sa zabezpečia rovnaké zákony, daňové 
systémy, práva a povinnosti vo všetkých krajinách. 

3. Koordinácia daňových režimov medzi jednotlivými štátmi, najmä pokiaľ 
ide o podniky (žiadne slobodné pásma alebo nízke dane). 

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

5. Znižovanie mzdových rozdielov medzi jednotlivými štátmi a ich 
geografickými regiónmi. 

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

Ak má byť Európa spravodlivá a schopná ponúknuť šťastie svojim občanom, musí byť inkluzívna 
a neustále venovať veľkú pozornosť boju proti nerovnostiam. V odporúčaniach sa určuje smer, ako 
dosiahnuť ciele, ktoré občanom dlhodobo ležia na srdci (ako je rodová rovnosť), a uvádzajú nové 
požiadavky spojené s kultúrnou transformáciou súčasných spoločností (digitálne nerovnosti a právo 
žiť v zdravom prostredí). 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Dosiahnutie úplnej rodovej rovnosti, a to aj posilnením otcovskej 
rodičovskej dovolenky a zariadení starostlivosti o deti. 

2. Riešenie digitálnych nerovností. 
3. Zabezpečenie zdravého a udržateľného životného prostredia pre všetkých 

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

na sebarealizáciu a sebaurčenie. 
5. Podpora generačnej zmeny na všetkých úrovniach. 
6. Vyvážené riadenie prijímania utečencov a migrantov v rôznych štátoch. 

 
 

Opäť sa zdá, že úloha škôl a politík v oblasti vzdelávania je kľúčová, nielen na to, aby mladí ľudia 
získali zručnosti, ktoré potrebujú na vstup na trh práce, ale aj na budovanie európskej kultúry. Po 
vybudovaní Európy inštitúcií je nevyhnutné vybudovať Európu národov. Z tohto hľadiska sa 
zdôrazňuje ústredný význam spoločného jazyka s cieľom umožniť dialóg medzi občanmi rôznych 
krajín a rovnaký prístup k službám. Sen o esperante sa rozplynul a po odchode Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie vznikli pochybnosti, či je možné prijať angličtinu za spoločný jazyk, ktorý 
je kľúčový v medzinárodných vzťahoch, ako aj v rámci vedy a ekonomiky. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Podpora prijatia spoločného jazyka. 
2. Investície do škôl a vyučovanie histórie Európy namiesto histórie 

jednotlivých národov, ako aj politickej ekonómie a občianskej výchovy. 
3. Prístup ku kultúre, vzdelávaniu a výmenám medzi študentmi a občanmi 

jednotlivých členských štátov. 
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Politiky zamerané na začleňovanie zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní prístupu občanov 
k príležitostiam. Účastníci panelovej diskusie v tejto súvislosti zdôraznili, že Taliansko často 
nedokázalo využiť európske finančné prostriedky, ktoré boli na tento účel k dispozícii. Začlenenie 
a prístupnosť znamenajú, že európske inštitúcie majú bližšie ku svojim občanom a že európski 
občania majú viac informácií o právach, ktoré im prináležia. Z toho vyplýva dôležitosť priameho 
vzťahu medzi inštitúciami Únie a občanmi, ktorý nemusí byť nevyhnutne sprostredkovaný členskými 
štátmi. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 
1. Podpora využívania európskych fondov na znižovanie nerovností. 
2. Prístupnosť a blízkosť európskych inštitúcií k občanom. 
3. Podpora priameho prístupu občanov a jasné informovanie o ich právach 

a príležitostiach. 
 

6. Zamestnanosť 
 

Otázka zamestnanosti sa objavovala neustále ako prierezový prvok, ktorý priamo súvisí so 
schopnosťou Európskej únie zrealizovať vlastné odporúčania. Z diskusie účastníkov jasne 
vyplynulo, že otázka zamestnanosti má pre životy ľudí zásadný význam, nemožno ju však riešiť bez 
posilnenia tém hospodárskej a sociálnej spravodlivosti. Existuje silné očakávanie, že v Európskej 
únii budú mať aktívne politiky v oblasti práce aj naďalej ústredné miesto a že budú čoraz 
koordinovanejšie. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 
1. Podpora pracovných výmen v Európe prostredníctvom Európskeho centra 

práce. 
2. Integrované politiky zamestnanosti na úrovni EÚ. 
3. Poskytovanie stimulov podnikom, ktoré ponúkajú zamestnanie. 
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 Európa vo svete 
 
Nedávne medzinárodné udalosti, a najmä vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, výrazne ovplyvnili 
vnímanie úlohy, ktorú by Európa mala zohrávať na medzinárodnej úrovni. 

Získané odporúčania sa v zásade zameriavali na posilnenie postavenia Únie (z hľadiska identity aj 
hospodárskej sily), aby bola vo vzťahoch s inými krajinami referenčným a stimulačným modelom. 

 

 

 

 

 

1. Posilnenie európskej identity 

 
Na to, aby si Únia získala uznanie aj mimo svojich hraníc, musí byť v prvom rade vnútorne súdržná, 
a to nielen z hospodárskeho a finančného hľadiska, ale aj z hľadiska identity a hodnôt. Táto identita 
sa nemá vytvárať homologizáciou, ale posilnením miestnych špecifík v rámci spoločných základných 
hodnôt. 

V tejto súvislosti sa uvažuje aj o možnom rozšírení obvodu Únie, čo by sa podľa niektorých 
účastníkov panelovej diskusie nemalo robiť paušálne, ale malo by sa zamerať skôr na vzájomné 
uznávanie kultúry a hodnôt namiesto hospodárskych noriem. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 
1. Posilnenie európskych hodnôt, kultúrnych charakteristík, ako aj 

regionálnych špecifík. 
2. Vytvorenie inštitútu pre európsku kultúru na podporu kultúry rešpektu 

a vzájomnej výmeny podnetov medzi občanmi rôznych štátov. 
3. Opätovné vymedzenie zásad príslušnosti pre nové kandidátske krajiny 

s posilnením faktorov, ako sú kultúrna identita a hodnoty. 
 

  

Posilnenie 

európskej identity 
Posilnenie hospodárstva 

a inštitúcií 
Spolupráca a 

partnerstvá 

 

Politický a kultúrny 

referenčný bod 
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2. Posilnenie hospodárstva a inštitúcií 

 
Európa budúcnosti by mala zohrávať vedúcu úlohu na medzinárodnej úrovni, a to možno splniť, len 
ak bude Únia silná a nezávislá od iných krajín. Je všeobecne známe, že krajiny Únie majú 
nedostatok surovín, je však nevyhnutné, aby Únia bola schopná zabezpečiť väčšiu nezávislosť, 
pokiaľ ide o dodávky energie, poľnohospodárstvo a technologické výrobky. 

To si vyžaduje cielené investície, aby sme dohnali vývoj v oblastiach, ako sú technológie (v ktorých 
podľa všetkého Európska únia v súčasnosti nemá vedúcu úlohu), ale aj potravinársky a energetický 
sektor. 

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vrátila do stredobodu pozornosti integrovanú európsku obrannú 
politiku s osobitnou identitou a väčšou autonómiou vo vzťahu k NATO, pričom o členstve v ňom nie 
sú pochybnosti. 

Potrebné sú aj premyslené rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti a výrazné investície do vedy 
a výskumu s cieľom zvýšiť zručnosti mladých Európanov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 
1. Posilnenie domácej výrobnej kapacity: potravinový reťazec (najmä 

pšenica) a technológie (mikročipy). 
2. Zveľaďovanie typických regionálnych a európskych výrobkov. 
3. Posilnenie európskych priemyselných klastrov (napr. v oblasti ocele). 
4. Posilnenie miestnej výroby energie s ekologickým zameraním (plyn, 

solárna a veterná energia). 
5. Vývoj leteckých a kozmických technológií. 
6. Vytvorenie európskych vedeckých laboratórií (európska vírusová banka). 
7. Vytvorenie spoločnej európskej armády, ktorá bude pôsobiť v rámci 

NATO, ale zároveň pomôže ísť nad jeho rámec. 
8. Investície do odbornej prípravy školiteľov (európske výmeny pre učiteľov, 

Erasmus pre učiteľov). 
9. Zvýšenie mobility európskych výskumných pracovníkov prostredníctvom 

rozvoja nových vedeckých inštitúcií Spoločenstva. 
10. Podpora vzniku inovatívnych startupov. 
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3. Spolupráca a partnerstvá 

 
Európa budúcnosti nemá byť pevnosťou, ktorá bráni svoje bohatstvo, ale protagonistom 
na medzinárodnej scéne, ktorý je schopný viesť dialóg so všetkými krajinami sveta. Tento dialóg 
vychádza z pozície obchodnej mocnosti a má za cieľ dosiahnuť vedúce hospodárske postavenie, 
a to možno upevniť budovaním partnerstiev a projektov veľkého medzinárodného rozsahu. 

To všetko s ohľadom na spoluprácu a pozornosť venovanú menej bezpečným oblastiam sveta 
vrátane ad hoc projektov na podporu najchudobnejších krajín, ako aj kultúrnych a hospodárskych 
výmen s východnými krajinami. 

Osobitná pozornosť sa má venovať aj otázke migrácie, väčšej koordinácii medzi jednotlivými štátmi 
a využívaniu spoločných postupov na vybavovanie žiadostí a riadenie tokov. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 
1. Podpora vývozu. 
2. Podpora medzinárodných európskych turistických trás. 
3. Vytvorenie systému obchodných rokovaní na európskej úrovni (nie 

z pozície jednotlivých štátov alebo spoločností, ale ako Únia) s cieľom 
získať lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ktorého súčasťou budú aj obmedzenia 
spojené s dodržiavaním ľudských práv. 

4. Realizácia veľkých medzinárodných projektov, ako je Medzinárodná 
vesmírna stanica. 

5. Financovanie projektov v Afrike zameraných na budovanie škôl 
a nemocníc bez koloniálneho prístupu, ale namiesto toho so zameraním 
na dodržiavanie európskych práv a hodnôt. 

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

7. Podpora výmen medzi technikmi a školiteľmi. 
8. Vytvorenie systému spoločných pravidiel pre prístup migrantov, 

s rozdielnymi postupmi pre humanitárnu a ekonomickú migráciu a so 
spravodlivým rozdelením medzi jednotlivé štáty podľa spoločných 
pravidiel (sčítanie a kontrola správania a zamestnanosti). 
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4. Politický a kultúrny referenčný bod 

 
V uvedenom scenári sa od Európy požaduje, aby predstavovala jasný politický a kultúrny referenčný 
bod na svetovej úrovni z hľadiska práv a etiky a aby bola príkladom, tým že bude prijímať 
rozhodnutia zamerané na zaručenie zdravého životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv 
a dialóg medzi Východom a Západom. 

 

ODPORÚČANIA V SKRATKE 

1. Stáť na čele ako zelený kontinent, dosiahnuť nulové emisie pred 
ostatnými a zvýšiť výrobu čistej energie (veterná a slnečná energia). 

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

3. Pôsobiť ako styčný bod (verejné miesto, agora) medzi Východom 
a Západom, podporovať kultúrne výmeny a spoločné kultúrne iniciatívy 
(ako sú Svetové dni umenia, ktoré sa budú konať striedavo v rôznych 
európskych hlavných mestách s účinkujúcimi zo Západu a Východu). 

4. Vytvorenie európskeho etického modelu riadenia migračných procesov, 
ktorý sa stane spoločným aj na medzinárodnej úrovni. 

 
 

6. Záverečné hodnotenie účastníkov 
 
Po dvoch pracovných dňoch boli všetci účastníci vyzvaní, aby vyplnili krátky dotazník a zhodnotili 
svoje skúsenosti. Hodnotiaci dotazník sa rozoslal dva dni po skončení diskusie s cieľom poskytnúť 
všetkým účastníkom čas na spracovanie a poskytnutie vyváženej spätnej väzby. 

Z výsledkov vyplýva mimoriadne vysoká úroveň spokojnosti, a to pokiaľ ide o záujem účastníkov, 
jednoduchosť zapojenia sa a hodnotenie prijatia príspevkov a inklúzie. 
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SPOKOJNOSŤ ÚČASTNÍKOV PANELOVEJ DISKUSIE 

 

 

 

Hoci sa životné skúsenosti, zručnosti a motivácia účastníkov rôznili, všetci mali pocit silnej 
zaangažovanosti: 98 % respondentov, ktorí vyplnili dotazník, malo pocit, že sa zapájali aktívne 
a pozitívne prispeli k diskusii. 

Vo všeobecnosti sa užitočnosť tejto skúsenosti hodnotila veľmi pozitívne, predovšetkým ako 
príležitosť na aktívnu účasť, ktorá vyvolala pocit priblíženia sa k inštitúciám Spoločenstva. 
Výsledkom bolo, že si takmer všetci respondenti želali, aby sa takáto iniciatíva zopakovala. 

 

 POSÚDENIE RELEVANTNOSTI „TALIANSKEJ PANELOVEJ DISKUSIE OBČANOV PRE 
KONFERENCIU O BUDÚCNOSTI EURÓPY“

 

 

Všetci účastníci uviedli, že ak by sa takáto iniciatíva zopakovala, ochotne by sa na nej zúčastnili 
a odporúčali by ju aj svojim priateľom. 
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Záujem o preberané témy
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Jednoduchosť používania platformy

Súvis medzi vypracovanými odporúčaniami a diskusiou

Kvalita príspevkov účastníkov

Celková spokojnosť s účasťou na diskusii

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Bola to strata času

Približuje európske inštitúcie k občanom

Môže prispieť k zlepšeniu budúcnosti Európy

Je užitočná, aby Európske inštitúcie poznali
názory občanov

Mala by sa opakovať častejšie
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Litovská panelová diskusia občanov o budúcnosti Európy 

Správa 
 
Táto správa pozostáva zo štyroch častí. V prvej sa v krátkosti opisuje organizácia podujatia. 
Druhá obsahuje odporúčania zamerané na politiku EÚ a Litvy, ktoré sformulovali účastníci 
a účastníčky národnej panelovej diskusie občanov. V tretej časti sa uvádza stručná analýza diskusií 
v skupinách a hlavné výsledky panelovej diskusie. Vo štvrtej časti sa porovnávajú výsledky 
panelovej diskusie občanov s výsledkami prieskumov verejnej mienky v Litve zameraných na stav 
a budúcnosť Európy. 

1. Organizácia národnej panelovej diskusie občanov 
 
V nadväznosti na usmernenie Konferencie o budúcnosti Európy týkajúce sa organizácie národných 
panelových diskusií občanov z decembra 2021 Ministerstvo zahraničných vecí Litvy poverilo litovskú 
pobočku výskumnej agentúry Kantar TNS vypracovaním metodiky náhodného, stratifikovaného 
a reprezentatívneho výberu litovských občanov, na základe ktorej Kantar TNS vybral 25 litovských 
občanov vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí zastupovali rôzne socio-ekonomické skupiny a všetky 
zemepisné oblasti Litvy12. 
Vybraní občania a občianky boli 4. januára pozvaní na virtuálne úvodné zasadnutie, 
na ktorom sa predstavila koncepcia národnej panelovej diskusie občanov a diskutovalo sa 
o témach, ktoré sú pre budúcnosť Európy najdôležitejšie. Po podujatí účastníci dostali materiál 
s informačnými zdrojmi, v ktorom boli podrobnejšie rozvedené diskutované témy. 
Účastníkov národnej panelovej diskusie občanov o budúcnosti Európy 15. januára privítalo 
ministerstvo zahraničných vecí. Podujatie zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí, Stredisko 
pre východoeurópske štúdie (EESC) a výskumná agentúra Kantar TNS. 25 vybraní účastníci 
a účastníčky sa tejto diskusie zúčastnili osobne. 
 
Diskutovalo sa o dvoch politických otázkach týkajúcich sa EÚ: aká by mala byť úloha a právomoci 
EÚ v oblasti zahraničnej politiky a aká by mala byť jej úloha v oblasti hospodárstva. Počas 
podujatia sa každej z týchto tém venovalo osobitné zasadnutie, počas ktorého odborníci na politiku 
EÚ Linas Kojala (EESC) a prof. Ramūnas Vilpišauskas (Univerzita vo Vilniuse) občanov stručne 
oboznámili s informáciami a otázkami relevantnými pre témy zasadnutia. Občania mohli klásť otázky 
a podeliť sa o svoje názory. Po úvode experta boli účastníci rozdelení do troch menších skupín, 
z ktorých každá tvorila reprezentatívnu vzorku, pričom každá skupina mala za úlohu uvažovať nad 
inou otázkou súvisiacou s témou zasadnutia. Na zasadnutí o zahraničnej politike sa diskutovalo 
o týchto otázkach: 

1.1. Potrebujeme samostatnú obrannú a zahraničnú politiku EÚ? 
1.2. Aké vzťahy by mala mať EÚ so svojimi susedmi vo východnej Európe, so severnou 

Afrikou a s Tureckom? 
1.3. Aký typ migračnej politiky by mala EÚ uplatňovať? 

Na zasadnutí o úlohe EÚ v oblasti hospodárstva sa riešili tieto otázky: 
2.1. Je potrebné väčšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu EÚ 

a sú potrebné spoločné pôžičky EÚ? 
2.2. Mali by sa normy v sociálnej oblasti regulovať na úrovni EÚ? 
2.3. Ako možno posilniť hospodárstvo EÚ? 

  

 
12 Podľa údajov litovského štatistického úradu sa vybrali občania, ktorí zastupovali mestá Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
 Šiauliai a Panevėžys a okresy Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai 
 a Utena. 



 

 

277 
 

Na konci zasadnutia musela každá skupina zhrnúť hlavné závery diskusie vo forme zásad 
alebo konkrétnejších návrhov týkajúcich sa aktuálnych politických otázok EÚ. Počas všeobecnej 
diskusie potom zástupcovia každej skupiny predstavili tieto závery ostatným účastníkom diskusie 
a diskutujúci z iných skupín mohli klásť otázky a navrhovať doplnenia. Po prezentáciách 
a diskusiách občania individuálne hlasovali za dva závery: návrh alebo vyhlásenie, ktoré sú 
najdôležitejšie pre posilnenie úlohy Litvy v EÚ a pre úspech samotnej EÚ v celej Európe; 
a vyhlásenie alebo návrh, ktoré sa zdali najdôležitejšie pre osobný život účastníkov diskusie ako 
obyvateľov EÚ. Po hlasovaní nasledovala diskusia so zhrnutím hlavných myšlienok, ktoré vzišli 
z národnej panelovej diskusie občanov. 
V týždni nasledujúcom po podujatí odborníci preskúmali obsah diskusií a upravili nápady, ktoré 
predložili občania. Dňa 25. januára sa uskutočnilo virtuálne súhrnné zasadnutie, počas ktorého sa 
občanom predstavili odporúčania vyplývajúce z ich diskusií. Občania mali možnosť uviesť, či tieto 
odporúčania podporujú, doplniť ich obsah a určiť ich poradie. Všetci účastníci mohli počas týždňa 
po súhrnom zasadnutí organizátorom diskusie písomne zasielať svoje názory a pripomienky. 
 
2. Výsledky národnej panelovej diskusie občanov 
V tejto časti správy sa uvádzajú výsledky národnej panelovej diskusie občanov, t. j. odporúčania 
a vyhlásenia pracovných skupín týkajúce sa úlohy EÚ v zahraničnej politike a ekonomike. 
 
Prvé zasadnutie: Úloha a právomoci EÚ v oblasti zahraničnej politiky 
 

1. Vyzývame EÚ, aby vypracovala účinnejšiu politiku voči Číne. Je potrebná silnejšia podpora 
Litvy, ale Litva by tiež mala lepšie zosúladiť svoju pozíciu s partnermi z EÚ. Odporúčame 
zvážiť možnosť vytvorenia funkcie ministra zahraničných vecí EÚ, aby sa zabezpečilo 
účinnejšie zosúladenie záujmov v rámci EÚ a jednotná politika týkajúca sa Číny, ako aj 
ďalších zahraničnopolitických otázok. 

2. Odporúčame vrátiť sa na úrovni EÚ k otázke zavedenia systému kvót pre migrantov. 
3. Odporúčame, aby sa na úrovni EÚ zriadila komisia zameraná na riešenie výziev spojených 

s migráciou s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu reakciu na migračné krízy, zaručiť členským 
štátom právo vysvetliť a obhajovať svoje národné záujmy a vypracovať a vykonávať 
spoločné usmernenia pre riadenie migrácie. 

4. Odporúčame posilniť hospodárske a humanitárne väzby so severoafrickými krajinami, 
a pritom zohľadňovať ich politickú situáciu, najmä s cieľom znížiť vplyv Číny, Ruska a iných 
krajín na tento región. 

5. Odporúčame posilniť väzby s východnou Európou a podporovať hospodárske opatrenia,  
ktoré sa prejavia aj v živote jednotlivcov. 

6. Žiadame, aby sankcie EÚ voči zahraničným subjektom boli prísnejšie, cielenejšie a aby sa 
zamerali na kľúčové osoby zo sankcionovaného štátu (napr. politických lídrov). 

7. Žiadame, aby spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ vychádzala zo základnej 
zásady solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, európskymi regiónmi 
a spoločnosťami.  

8. Odporúčame, aby EÚ preskúmala svoju doteraz otvorenú migračnú politiku, ktorá 
spôsobuje bezpečnostné problémy, zvyšuje trestnú činnosť a v rámci spoločnosti vytvára 
uzavreté komunity. 

9. Vyzývame Litvu, aby aktívnejšie hovorila o otázkach migračnej politiky a iniciovala diskusie 
o migračných výzvach. 

10. Odporúčame, aby EÚ uplatňovala aktívnu a dôslednú politiku voči štátom, ktoré využívajú 
migračné toky ako nástroj hybridných útokov, a to jednomyseľným uplatňovaním prísnejších 
sankcií a zároveň, aby s nimi komunikovala s cieľom zmierniť napätie. 
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Druhé zasadnutie: Úloha EÚ v oblasti hospodárstva 
1. Odporúčame, aby EÚ prijala rôzne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dodávok dôležitého 

tovaru: uprednostňovala obchod v rámci EÚ, podporovala výrobu technologicky vyspelých 
výrobkov a ďalej diverzifikovala dovozné zdroje. Odporúčame tiež pokračovať v hľadaní 
nových vývozných trhov. 

2. Odporúčame preskúmať prístup k zmluvám o zemnom plyne a usilovať sa o dlhodobé aj 
krátkodobé zmluvy. Odporúčame ďalej diverzifikovať zdroje dodávok energie. 

3. Odporúčame posúdiť opatrenia Európskej zelenej dohody a ich vykonávanie a zohľadniť 
možné negatívne sociálno-ekonomické dôsledky. Pri dosahovaní cieľov Zelenej dohody 
odporúčame okrem obnoviteľných zdrojov energie využívať aj jadrovú energiu a zemný plyn. 

4. Zdôrazňujeme, že je nevyhnutné, aby všetky členské štáty uznávali prednosť práva EÚ. 
Vyzývame Litvu, aby v tejto súvislosti zaujala jasné a zásadové stanovisko. 

5. Odporúčame, aby Litva viac využívala najlepšie postupy iných krajín EÚ na dosiahnutie 
svojich cieľov, ktorými sú vyššie sociálne štandardy, rozvíjanie podnikania a vyvážený 
a udržateľný rozvoj. 

6. Odporúčame, aby sa väčší dôraz kládol na posilnenie kybernetickej bezpečnosti vrátane 
ochrany dátovej infraštruktúry. 

7. Odporúčame, aby EÚ a jej členské štáty uprednostňovali podporu ekonomickej gramotnosti 
občanov, vzdelávanie a šírenie informácií. 

8. Odporúčame, aby súčasťou nových obchodných dohôd EÚ boli aj ambiciózne sociálne, 
pracovné a zdravotné normy. Odporúčame vydať usmernenia na úrovni EÚ, v ktorých by sa 
stanovilo, čo sú platformy sociálnych médií povinné robiť a čo robiť nesmú v rámci nakladania 
s informáciami o užívateľoch a osobnými údajmi. 

9. Odporúčame, aby sa ďalej uvažovalo o spoločnom požičiavaní si na úrovni EÚ s cieľom 
dosiahnuť priaznivejšie úverové podmienky. Odporúčame tiež vypracovať finančne 
udržateľné a zodpovedné politiky, ktoré znížia potrebu členských štátov požičiavať si. 

10. Odporúčame posilniť dohľad nad čerpaním a využívaním finančných prostriedkov EÚ, 
počnúc obcami, a skonsolidovať súčasnú prax prispôsobovať využívanie finančných 
prostriedkov. Situácia príjemcov finančných prostriedkov EÚ sa objektívne môže meniť, 
a preto je veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebou transparentnosti a flexibility. 

11. Odporúčame, aby Litva naďalej aktívne podporovala rozvoj podnikania a investície 
vo svojich regiónoch. 

 
3. Analýza diskusií a výsledkov národnej panelovej diskusie 
občanov 
Účastníci národnej panelovej diskusie občanov sa zamysleli na najvýznamnejšími otázkami, 
ktoré sú v súčasnosti pre Litvu dôležité (tie, o ktorých sa široko diskutuje v rámci vnútroštátnej 
politiky a v médiách) a nad ich možnými riešeniami. Z hlasovania o najdôležitejších záveroch 
diskusie vyplynulo, že takmer 45 % celkového počtu hlasov počas oboch zasadnutí získali návrhy 
týkajúce sa dvoch tém: vzťahy s Čínou a riadenie migračných tokov (pozri tabuľku nižšie). Veľká 
pozornosť sa venovala aj otázke energetickej politiky: hoci bol na túto tému predložený len jeden 
návrh, získal takmer 10 % všetkých hlasov účastníkov. Tieto výsledky hlasovania naznačujú, že to, 
ako občania vnímajú budúcnosť Európy, môže závisieť od existujúcich (vnútroštátnych) politických 
problémov a aktuálnych otázok. 
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Odporúčanie Hlasy 
Prvé zasadnutie: Úloha a právomoci EÚ v oblasti zahraničnej politiky 

1. Vyzývame EÚ, aby vypracovala účinnejšiu politiku voči Číne. Podpora, 
ktorú Litva v súčasnosti dostáva, nestačí, Litva však tiež nedostatočne 
zosúlaďuje svoju pozíciu s partnermi z EÚ. Odporúčame zvážiť 
možnosť vytvorenia funkcie ministra zahraničných vecí EÚ, aby sa 
zabezpečilo účinnejšie zosúladenie záujmov v rámci EÚ a jednotná 
politika týkajúca sa Číny, ako aj ďalších zahraničnopolitických otázok. 

11 (22,9 %) 
 
8 dôležité pre 
Európu ako celok, 
3 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

2. Odporúčame vrátiť sa na úrovni EÚ k otázke zavedenia systému kvót 
pre migrantov.  

9 (18,8 %) 
 
9 dôležité pre 
Európu ako celok 

3. Odporúčame, aby sa na úrovni EÚ zriadila komisia zameraná 
na riešenie migračných výziev s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu reakciu 
na migračné krízy, zaručiť členským štátom právo vysvetľovať 
a obhajovať svoje národné záujmy a vypracovať a vykonávať spoločné 
usmernenia pre riešenie otázky migrantov. 

7 (14,6 %) 
 
3 dôležité pre 
Európu ako celok, 
4 osobne 

4. Odporúčame posilniť hospodárske a humanitárne väzby so 
severoafrickými krajinami, a pritom zohľadňovať ich politickú situáciu, 
najmä s cieľom znížiť vplyv Číny, Ruska a iných krajín na tento región. 

6 (12,5 %) 
 
6 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

5. Odporúčame posilniť väzby s východnou Európou a prijímať 
hospodárske opatrenia, ktoré sa prejavia v živote jednotlivcov. 

5 (10,4 %) 
 
5 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

Druhé zasadnutie: Úloha EÚ v oblasti hospodárstva 
1. Odporúčame, aby EÚ prijala škálu opatrení na zvýšenie bezpečnosti 

dodávok dôležitého tovaru: uprednostňovala obchod v rámci EÚ, 
podporovala výrobu technologicky vyspelých výrobkov v EÚ a ďalej 
diverzifikovala dovozné zdroje. Odporúčame tiež skúmať možnosti 
nových vývozných trhov. 

9 (19,6 %) 
 
3 dôležité pre 
Európu  
ako celok, 
6 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

2. Odporúčame preskúmať prístup k zmluvám o zemnom plyne 
a usilovať sa o dlhodobé aj krátkodobé zmluvy. Odporúčame ďalej 
diverzifikovať zdroje dodávok energie. 

9 (19,6 %) 
 
9 dôležité pre 
Európu  
ako celok 

3. Odporúčame posúdiť opatrenia Európskej zelenej dohody a ich 
vykonávanie a zohľadniť možné negatívne sociálno-ekonomické 
dôsledky. Pri dosahovaní cieľov Zelenej dohody odporúčame okrem 
obnoviteľných zdrojov energie využívať aj jadrovú energiu a zemný 
plyn. 

6 (13 %) 
 
6 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

4. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby všetky členské štáty uznávali 
prednosť práva EÚ. Vyzývame Litvu, aby v tejto súvislosti zaujala 
jasné a zásadové stanovisko. 

4 (8,7 %) 
 
2 dôležité pre 
Európu ako celok, 
2 dôležité 
z osobného 
hľadiska 

 
Okrem toho otázky, ktoré sú pre občanov najdôležitejšie – vzťahy s Čínou, migrácia a energetika – 
nie sú jednorazovej povahy: ich riešenie bude mať veľký vplyv na dlhodobú budúcnosť Európy. Preto 
nie je na prekážku, že občania budú pri premýšľaní o budúcnosti pravdepodobne najprv myslieť 
na aktuálne problémy. Budúcnosť vzniká z mnohých malých krokov, ktoré sa začínajú dnes, takže 
pochopenie základných očakávaní občanov v krátkodobom horizonte je nevyhnutnou podmienkou 
pre to, aby sme boli schopní riadiť dlhodobé procesy a riešiť problémy udržateľným spôsobom. Táto 
logika je základom nasledujúcej analýzy hlavných výsledkov národnej panelovej diskusie občanov. 
 
Najvyšší celkový počet hlasov (11, t. j. takmer 12 %) dostalo tvrdenie, že EÚ potrebuje účinnejšiu 
politiku voči Číne. Súčasťou tohto všeobecného záveru bolo niekoľko konkrétnejších tvrdení. Po 
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prvé, účastníci zdôraznili, že podpora, ktorú EÚ doteraz poskytovala Litve bola nedostatočná, 
vzhľadom na hospodársky tlak Číny. Po druhé, zástupcovia skupiny, ktorá dospela k tomuto záveru 
zdôraznili, že aj Litva musí zintenzívniť koordináciu svojej politiky voči Číne so svojimi partnermi 
z EÚ, a to najmä preto, že obchod s Čínou je i naďalej dôležitý pre EÚ ako celok. Po tretie, občania 
prišli s nápadom, že vytvorenie funkcie ministra zahraničných vecí EÚ by mohlo pomôcť 
efektívnejšie koordinovať pozície a formovať spoločné politiky týkajúce sa Číny a ďalších otázok. 
Osem účastníkov označilo tento záver za mimoriadne dôležitý pre Európu ako celok a traja 
za dôležitý pre nich osobne. 
 
Otázka vzťahov s Čínou úzko súvisí s dvoma ďalšími návrhmi, ktoré získali vysoký počet hlasov 
občanov. Deväť účastníkov hlasovalo za záver vyvodený počas druhého zasadnutia, ktorým je, že 
EÚ potrebuje posilniť bezpečnosť dodávok (traja účastníci uviedli, že to má veľký význam pre 
Európu ako celok a šesť ďalších účastníkov uviedlo, že je to dôležité z osobného hľadiska). Aj tento 
záver zahŕňa niekoľko aspektov. Po prvé, občania zdôraznili, že je potrebné uprednostniť trhy EÚ, 
ktoré sa vyznačujú spoľahlivými dodávateľmi a prísnejšími výrobnými normami. Po druhé, účastníci 
zdôraznili, že je potrebné podporovať kapacity na výrobu vyspelých technológií v rámci samotnej 
Európy. Po tretie, občania boli za ďalšiu diverzifikáciu dovozných zdrojov. Pri formulovaní týchto 
odporúčaní účastníci diskusie neustále spomínali Čínu ako faktor: bezpečnostné hrozby spojené 
s čínskymi výrobkami, závislosť od dodávok surovín z Číny potrebných na výrobu technologicky 
vyspelých výrobkov a prax Číny kopírovať alebo kradnúť technológie západných spoločností 
pôsobiacich na jej trhu. Ďalších šesť hlasov (dôležité z osobného hľadiska) podporilo návrh rozvíjať 
hospodársku a humanitárnu spoluprácu EÚ s krajinami severnej Afriky, pretože považujú 
za dôležité znížiť vplyv Číny, ako aj Ruska a iných nepriaznivo naladených štátov, v týchto krajinách. 
 
Z výsledkov hlasovania sú zrejmé aj obavy občanov týkajúce sa otázok migrácie. V oblasti 
zahraničnej politiky sa dva z troch záverov, ktoré získali najviac hlasov, týkali migrácie. Deväť 
účastníkov hlasovalo za návrh, aby sa EÚ vrátila k možnosti vytvorenia systému povinných kvót 
pre migrantov pre členské štáty (všetci zdôraznili osobitný význam tohto návrhu pre celú Európu). 
Účastníci, ktorí sformulovali tento záver, sa vyslovili za to, aby vnútroštátne kvóty vychádzali z počtu 
obyvateľov a aby sa vyčlenilo spolufinancovanie EÚ na zabezpečenie potrieb migrantov 
rozdelených podľa kvót. Ďalších sedem účastníkov hlasovalo za návrh zriadiť stálu funkčnú 
komisiu na úrovni EÚ na riešenie otázok migrácie, do ktorej by boli delegovaní zástupcovia 
členských štátov (traja účastníci považovali návrh za mimoriadne dôležitý pre Európu ako celok 
a štyria za dôležitý z osobného hľadiska). Účastníci zdôraznili, že takýto orgán by mohol urýchliť 
reakciu EÚ na migračné krízy a zároveň zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi dodržiavaním 
spoločných zásad EÚ a právom členských štátov obhajovať svoje národné záujmy a bezpečnosť. 
 
Počas diskusií o migračnej politike účastníci diskutovali o dvoch rôznych krízach týkajúcich sa 
riadenia migračných tokov: migračnej kríze v Stredozemí v roku 2016 a bieloruskom hybridnom 
útoku na Litvu, Lotyšsko a Poľsko v roku 2021, keď Minsk zneužíval toky migrantov z Blízkeho 
východu a Afriky. Viacerí účastníci diskusie uviedli, že kríza v roku 2016 sa im zdala vzdialená 
a irelevantná, a to tak pre nich osobne, ako aj pre Litvu ako celok, a že návrh na vytvorenie systému 
kvót pre migrantov, ktorý bol vtedy prvýkrát predložený, im nepripadal vhodný. Diskutujúci uviedli, 
že po skúsenostiach s hybridným útokom sa migrácia vo východnej Európe dostala do popredia, 
a že tieto skúsenosti viedli k novému posúdeniu kvót, ktoré sa im teraz javia ako vhodný, účinný 
a solidárny nástroj migračnej politiky. Viacerí účastníci zdôraznili, že počas krízy v roku 2021 bolo 
ťažké rozlišovať medzi utečencami, migrantmi a osobami predstavujúcimi bezpečnostné hrozby, 
ktorí vstupovali na územie danej krajiny. Všetci účastníci diskusie sa zhodli na tom, že súčasná 
„otvorená“ migračná politika EÚ dostatočne nezohľadňuje hrozby, ktoré predstavuje migrácia, 
národné záujmy členských štátov, schopnosť integrovať migrantov atď. Občania tiež kritizovali EÚ 
za jej pomalú alebo negatívnu reakciu na potreby Litvy vrátane jej odmietnutia financovať výstavbu 
plota na vonkajších hraniciach. 
 
  



 

 

281 
 

Na záver možno konštatovať, že dve najvýznamnejšie politické otázky v Litve v roku 2021 – vzťahy 
s Čínou a riadenie migračných tokov – vedú litovských občanov k tomu, aby požadovali väčšie 
zapojenie EÚ a účinnejšiu spoločnú politiku. Občania sú znepokojení politikou Číny a jej rastúcim 
vplyvom v Európe a v susedstve EÚ. Je potrebné uznať, že hospodársky vplyv Číny núti Európu 
hľadať primerané vyvážené politické opatrenia. Podľa občanov je hlavným riešením posilniť nástroje 
spoločnej zahraničnej politiky EÚ, priemyselnú politiku a spoluprácu so susedmi. Podobne občania 
označili jednotné opatrenia na úrovni EÚ vrátane možného nového systému kvót pre migrantov 
za pravdepodobne najvhodnejší spôsob, ako sa vyhnúť bezpečnostným hrozbám, ktoré predstavuje 
migrácia, a rýchlo a účinne riadiť migračné toky do Európy. Účastníci diskusie dospeli k záveru, 
že najlepšou reakciou na rastúci tlak Číny a hybridný útok Bieloruska by bola dôraznejšia a užšie 
koordinovaná spoločná politika EÚ. 
 
Názory diskutujúcich na tieto krízy sú porovnateľné s ich návrhmi týkajúcimi sa energetiky a klímy. 
Na konci roka 2021 boli mnohí litovskí občania priamo konfrontovaní s problémom rastúcich 
nákladov na vykurovanie a kríza súvisiaca s cenami energie sa rýchlo stala jedným 
z najzávažnejších problémov Litvy v súčasnosti. Obavy týkajúce sa cien energie sa prejavili aj 
v hlasovaní účastníkov panelovej diskusie: deviati občania dokonca hlasovali za záver, že ide 
o najdôležitejšiu tému pre Európu ako celok. Hlavným odporúčaním účastníkov bolo preskúmať 
súčasné postupy členských štátov pri uzatváraní zmlúv o dodávkach energie s rôznymi 
dodávateľmi s cieľom uzavrieť dlhodobé aj krátkodobé zmluvy. Inými slovami, občania podporili 
politiku energetickej diverzifikácie, nijako však neodporúčali spoločnú politiku EÚ, ani ďalšiu 
integráciu energetickej politiky. 
 
Pokiaľ ide o politiku v oblasti klímy, občania odporučili posúdiť opatrenia Európskej zelenej 
dohody z hľadiska ich očakávaného sociálno-ekonomického vplyvu a ambícií. Za tento návrh 
hlasovalo šesť účastníkov, pričom všetci ho označili za dôležitý z osobného hľadiska. Niektorí 
uviedli, že sa obávajú, že „zelená transformácia“ prebieha príliš rýchlo, a tvrdili, že Litva musí 
dôkladnejšie posúdiť, či takéto politiky môžu mať negatívny vplyv na potreby krajiny a jej občanov. 
Niekoľko účastníkov poukázalo aj na to, že spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie je potrebné 
využívať aj jadrovú energiu a zemný plyn. Na podporu svojho stanoviska upozornili na rozhodnutie 
Nemecka pokračovať vo využívaní zemného plynu a využívať potenciál novej generácie tzv. 
modulárnych jadrových reaktorov. Pokiaľ ide o debaty o klimatickej politike, účastníci uviedli, že 
uprednostňujú politiky členských štátov zamerané na vnútroštátne potreby pred ambicióznou 
spoločnou politikou EÚ zameranou na správu v oblasti klímy. 
 
Vzhľadom na relatívne nízky počet účastníkov diskusie a rôzne reakcie občanov (jednotnejšie 
opatrenia alebo väčšia flexibilita) na rôzne druhy kríz by v tejto súvislosti nebolo vhodné uvažovať 
o všeobecných a širšie uplatňovaných opatreniach. Tento názorový trend však môže priniesť 
zaujímavé témy pre ďalší výskum postojov litovských občanov k otázkam integrácie EÚ, v ktorom 
by sa mali zohľadniť zmeny a rozdiely v postojoch občanov k autonómnym politikám 
a inštitucionálnym opatreniam EÚ. 
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4. Výsledky panelovej diskusie občanov v širšom kontexte 
litovskej verejnej mienky 
V tejto poslednej časti správy sa výsledky panelovej diskusie občanov stručne porovnávajú 
s výsledkami dvoch relevantných prieskumov verejnej mienky a predbežnými výsledkami iných 
prípravných činností Konferencie o budúcnosti Európy, aby sa tak zasadili do kontextu. Prvý 
prieskum verejnej mienky analyzovaný v tejto časti správy je prieskum názorov občanov 
na Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorý uskutočnil Eurobarometer v októbri a novembri 2020. 
Druhým je najnovší štandardný prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v lete 2021. Keďže 
časti týchto prieskumov sa venovali iným politickým otázkam a očakávaniam občanov, pokiaľ ide 
o samotnú konferenciu, porovnania sa vzťahujú na aktuálne témy, ktorými sa zaoberala panelová 
diskusia. Analýza prípravných činností Konferencie o budúcnosti Európy vychádza z úvodnej správy 
o týchto aktivitách z dielne EESC, v ktorej sa uvádzajú názory zúčastnených občanov na širokú 
škálu politických otázok EÚ. 
 
Z výsledkov prieskumov Eurobarometra vyplýva, že diskusie a spôsoby hlasovania účastníkov 
panelovej diskusie občanov zodpovedajú názorom prevládajúcim v litovskej spoločnosti. 
Odporúčania účastníkov diskusie, aby sa posilnila spoločná zahraničná a migračná politika 
a niektoré rozhodnutia na úrovni EÚ sú v súlade so širšími prieskumami verejnej mienky: 

- litovskí občania viac podporujú spoločnú obrannú politiku EÚ ako priemer EÚ (90 % oproti 
78 %), 

- litovskí občania viac podporujú spoločnú migračnú politiku EÚ ako priemer EÚ (76 % oproti 
71 %; pri tomto rozdiele by sa mala uviesť možná chybovosť); 

- litovskí občania považujú migráciu za jednu z dvoch hlavných výziev pre EÚ; 
- litovskí občania preferujú riešenia na úrovni EÚ (49 % oproti 42 %). 

Litovskí občania, ktorí sa zúčastnili na prípravných podujatiach Konferencie o budúcnosti Európy, 
tiež zdôraznili význam obrannej spolupráce, spoločnej migračnej politiky EÚ a zahraničnej politiky 
EÚ ako oblastí, v ktorých by Litva mala záujem o väčšie zapojenie EÚ. 
 
Údaje z prieskumov Eurobarometra môžu vysvetliť názory účastníkov diskusie na vzťahy s Čínou 
a ceny energie: obyvatelia Litvy boli viac ako priemer EÚ znepokojení zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi 
krajinami sveta a výsledným geopolitickým napätím (33 % v porovnaní s 18 %). Záver účastníkov 
diskusie, podľa ktorého je potrebné vypracovať ambicióznejšiu spoločnú politiku voči Číne, je 
v súlade s oboma týmito zisteniami, ako aj s uvedenou podporou rozhodovacieho procesu na úrovni 
EÚ a spoločnej obrannej politiky EÚ. Obavy účastníkov panelu týkajúce sa hľadania rôznych 
možností zníženia cien energií môžu zasa súvisieť so skutočnosťou, že litovskí občania sú rastúcou 
infláciou a cenami energie oveľa viac znepokojení ako priemer EÚ (53 % oproti 23 %). Zdá sa, že 
v dôsledku citlivosti v súvislosti s rastúcou infláciou je obmedzenie zvyšovania cien dôležitejšie ako 
rozvoj spoločných politík EÚ alebo iné politické ciele. 
 
Z údajov Eurobarometra vyplýva aj zaujímavá zmena postojov litovských občanov k migrácii 
ako politickému problému. V prieskume z roku 2020 označilo migráciu za najdôležitejšiu výzvu 
pre budúcnosť EÚ menej Litovčanov, než je priemer EÚ (16 % v porovnaní s 27 %); v prieskume 
z roku 2021 sa však podiel litovských respondentov a respondentiek, ktorí označili migráciu 
za hlavný problém pre EÚ, zvýšil na 32 % (priemer EÚ: 25 %). Hoci takýto posun v názoroch možno 
pripísať rozdielom v znení otázky, je tiež v súlade s postrehmi, ktoré si účastníci panelovej diskusie 
občanov vymieňali v súvislosti s vývojom ich názorov na otázky migrácie. 
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Okrem toho z porovnania výsledkov panelovej diskusie občanov a údajov z prieskumu 
Eurobarometra vyplýva rozdiel medzi pomerne opatrným postojom účastníkov diskusie k politike EÚ 
v oblasti klímy a obavami litovských občanov súvisiacimi so zmenou klímy. Zatiaľ čo účastníci 
diskusie vyzvali, aby sa posúdilo, či Európska zelená dohoda nie je príliš ambiciózna a nemohla by 
poškodiť záujmy Litvy, litovskí občania podľa prieskumov Eurobarometra sústavne uvádzajú zmenu 
klímy ako jednu z najdôležitejších výziev pre EÚ. V prieskume z roku 2020 označilo klímu za hlavnú 
globálnu výzvu pre budúcnosť EÚ 47 % litovských respondentov (priemer EÚ: 45 %); v prieskume 
z roku 2021 to bolo 28 % litovských respondentov (priemer EÚ: 25 %). Treba zdôrazniť, že občania, 
ktorí sa zúčastnili na iných prípravných podujatiach Konferencie o budúcnosti Európy, tiež označili 
politiku v oblasti klímy za jednu z oblastí, v ktorých by Litva mala mať najväčší záujem o väčšie 
zapojenie EÚ. Tento rozdiel pravdepodobne vychádza z motivácie účastníkov diskusie pri hlasovaní: 
všetci tí, ktorí hlasovali za odporúčanie opätovne preskúmať opatrenia Európskej zelenej dohody, 
uviedli, že táto téma je dôležitá z osobného hľadiska. To znamená, že osobný nesúhlas nemusí byť 
nezlučiteľný s názorom, že zmena klímy je jednou z najdôležitejších politických výziev, ktorým EÚ 
čelí. 
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Naša vízia Európy 
 

Názory, nápady a odporúčania 
 
Témy 
Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
Európska demokracia 
Digitálna transformácia 
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
 
3. decembra 2021 
 
Tento dokument je prekladom správy s názvom Naša vízia Európy: názory, nápady a odporúčania  
(Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen), ktorej holandská verzia bola uverejnená 3. decembra 
2021 na stránke www.kijkopeuropa.nl. Tento preklad je zjednodušenou verziou,  
v ktorej bola na účely prekladu odstránená pôvodná úprava (ilustrácie a iné grafické prvky). 
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Naša vízia... 

Zhrnutie správy: prehľad všetkých odporúčaní 
Prostredníctvom dialógu s občanmi s názvom Vízia Európy sme zozbierali názory a nápady holandských občanov 
týkajúce sa budúcnosti Európy. Na základe toho sa Európskej únii predložili tieto odporúčania týkajúce sa prvých 
piatich tém. 

Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
Je dôležité, aby EÚ chránila právny štát. Zároveň si obyvatelia Holandska myslia, že by sa mali zohľadniť rôzne 
tradície a kultúry v Európe. Hoci spolupráca v rámci EÚ môže mať viacero rôznych výhod,  
mala by priniesť pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany. Platí to aj pre výmenu informácií v oblasti 
bezpečnosti. Výmena informácií o všetkom a s každým by rýchlo znížila efektívnosť spolupráce. 
 
Zabezpečiť, aby sa každý mohol cítiť slobodne a bezpečne 
Rozšíriť EÚ, len ak to prináša pridanú hodnotu 
Spolupracovať, najmä v boji proti medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu 

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
Obyvatelia Holandska vidia mnoho možností, ako posilniť európske hospodárstvo. Nie vždy je však možné 
porovnávať krajiny navzájom. Najmä daňový systém by mal byť spravodlivejší a jasnejší. Ako Európa  
by sme sa mali viac zamerať na naše silné stránky, ako sú kvalita a rozmanitosť. V tejto súvislosti môžu členské 
štáty EÚ spolupracovať na zabezpečení rovnakých príležitostí na európskom trhu práce. 
 
1. Zohľadniť podobnosti a rozdiely 
2. Viac využívať silné stránky Európy 
3. Vytvoriť spravodlivý a jasný daňový systém 
4. Zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo 

Európska demokracia 
Hoci obyvatelia Holandska nemusia vedieť všetko o EÚ, chcú väčšiu transparentnosť a prehľad. Napríklad 
pohľady iných členských štátov EÚ môžu pomôcť vytvoriť širší obraz. Obyvatelia Holandska sa okrem toho 
domnievajú, že EÚ by sa mala zapájať do dialógu s občanmi častejšie a potom podľa možnosti priebežne. Je 
dôležité nielen zohľadniť rôzne záujmy, ale aj zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali rýchlejšie  
ako v súčasnosti. 
 
5. Poskytnúť širší pohľad na Európu 
6. Nájsť nové a stále spôsoby, ako si vypočuť občanov 
7. O rozhodnutiach informovať jasnejšie a transparentnejšie 
8. Zabezpečiť rýchlejšie riešenie problémov 

Digitálna transformácia 
Spoločnosť je čoraz viac závislá od internetu a veľké technologické spoločností majú čoraz väčší vplyv. Toto 
niekedy vyvoláva v obyvateľoch Holandska obavy. Bolo by preto užitočné, keby EÚ vypracovala európske 
pravidlá a normy v oblasti ochrany súkromia. Takéto pravidlá a normy by potom mali byť zrozumiteľné 
a použiteľné pre všetkých. Obyvatelia Holandska uprednostňujú podporu a informácie od svojej vlády vo svojom 
vlastnom jazyku. 
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9. Zabezpečiť rýchle, bezpečné a stabilné internetové pripojenie všade 
10. Stanoviť jasné pravidlá a normy pre internetové spoločnosti 
11. Kombinovať pravidlá ochrany súkromia s praktickým vykonávaním a vysvetlením 

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
Mladí ľudia študujúci v zahraničí by sa mohli dozvedieť viac o svojej hostiteľskej krajine ako v súčasnosti.  
A krajiny s nižšou úrovňou znalostí by nemali dovoliť únik mozgov, keď všetky talenty odchádzajú do zahraničia. 
Obyvatelia Holandska vnímajú témy ako kultúra a neetické praktiky v športe viac ako záležitosť jednotlivých 
členských štátov. A pripisujú veľkú hodnotu tomu, aby občania mohli komunikovať v jazykoch svojej krajiny. 
Vo všeobecnosti by každý v Európe predovšetkým mal mať pocit, že môže byť sám sebou. 
 
12. Nabádať študentov, aby študovali v zahraničí, pristupovať však k tomu rozumne 
13. Ponechať záležitosti, ako sú kultúra a šport v prvom rade na členské štáty 
14. Zabezpečiť, aby sa Európania lepšie poznali a rešpektovali 
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Úvod 

Dialóg s občanmi s názvom Vízia Európy od 1. septembra do polovice novembra umožnil všetkým obyvateľom 
Holandska podeliť sa o svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti Európy. Holandsko predkladá Európskej 
únii (EÚ) odporúčania, ktoré vyplynuli z tohto dialógu, spolu so získanými názormi a nápadmi. Táto správa sa 
zameriava na prvých päť tém. Ďalšími štyrmi témami sa bude zaoberať nadväzujúca správa začiatkom roka 2022. 

O iniciatíve Vízia Európy 
EÚ chce vedieť, čo si jej obyvatelia myslia o Európe. Na tento účel zorganizovala EÚ Konferenciu o budúcnosti 
Európy. Názory a nápady obyvateľov celej EÚ sa napokon premietnu do budúcich plánov  
pre Európu. V rámci tejto konferencie organizuje Holandsko národný dialóg s občanmi s názvom Vízia Európy. 
 
Vízia Európy bola spustená 1. septembra formou online zberu názorov a nápadov prostredníctvom prieskumu, 
na ktorom sa zúčastnila reprezentatívna skupina. S cieľom lepšie pochopiť počiatočné poznatky získané z tohto 
prieskumu a formulovať konkrétne odporúčania sme zorganizovali tematické online dialógy. Dialógy boli 
otvorené pre každého, kto sa chcel zapojiť. Potom sme sa vybrali po celej krajine, aby sme sa porozprávali 
s mladými ľuďmi a inými skupinami (ktoré je ťažšie osloviť). 

Od žiakov, cez študentov vyšších stredných odborných škôl a študentov univerzít po poľnohospodárov, 
migrantov až samotného ministra. 

V októbri a novembri sa uskutočnilo celkovo osem online tematických dialógov s priemerným počtom  
30 účastníkov. Zorganizovali sme tiež jeden online tematický dialóg a sedem tematických dialógov v teréne 
s rôznymi skupinami obyvateľov Holandska. Napríklad sme hovorili s tureckou komunitou v Schiedame 
a navštívili sme dobrovoľníkov z nadácie Piëzo v Zoetermeer. Na poslednom podujatí  
sa po dialógu zúčastnil aj minister zahraničných vecí Ben Knapen. Minister sa s účastníkmi rozprával o dialógu 
a názoroch na budúcnosť Európy. Napokon sme zorganizovali šesť stretnutí s rôznymi skupinami mladých ľudí. 
Napríklad sme navštívili strednú školu v Helmonde, inštitút stredného odborného vzdelávania v Doetincheme 
a Univerzitu v Leidene. 
 
„Pri kávičke s kolegami vždy rád poviem svoj kritický názor. Preto som si toto podujatie 
nechcel nechať ujsť.“ 
Účastník tematického dialógu 

O tejto správe 
Na základe názorov a nápadov, ktoré sme zozbierali v uplynulých mesiacoch, sa EÚ predložili odporúčania 
obyvateľov Holandska. Rozhovory, ktoré sa uskutočnili medzi obyvateľmi Holandska, viedli k zaujímavým 
diskusiám a inovačným myšlienkam. Návrhy sa predložili aj prostredníctvom panelového prieskumu 
a otvoreného výskumu. Niektoré z týchto nápadov sú zahrnuté v tejto správe. Obsah tejto správy  
tak predstavuje hlas Holandska: našu víziu Európy. 
 
Samozrejme, tak ako existujú rozdiely medzi európskymi krajinami a občanmi, ani v Holandsku nemáme vždy 
na všetko rovnaký názor. Práve tieto rozdiely sú však veľmi užitočné a sú dôležitou črtou demokracie. 
Odporúčania vyplývajú z najviac zastúpených názorov a nápadov účastníkov iniciatívy Vízia Európy. Opisujeme aj 
obavy, myšlienky a pocity, ktoré sú menej bežné, ale ktoré nás počas dialógov a online prieskumu zaujali. 
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„Bolo skvelé diskutovať o veciach s ľuďmi s opačnými názormi (za a proti) v malých 
skupinách. Veľmi sa to líšilo od spôsobu, akým sa o veciach často diskutuje na sociálnych 
médiách.“ 
Účastník tematického dialógu 
 
Pre Konferenciu o budúcnosti Európy sa určilo deväť tém. Tieto témy sú tiež stredobodom holandského dialógu 
s občanmi s názvom Vízia Európy. V októbri sme uverejnili priebežnú správu obsahujúcu počiatočné poznatky 
a nadväzujúce otázky na základe panelového prieskumu. V druhej správe opisujeme názory, nápady 
a odporúčania týkajúce sa prvých piatich tém plenárneho zasadnutia konferencie v decembri. Ďalšia správa, 
ktorá sa bude zaoberať zostávajúcimi štyrmi témami, bude uverejnená v polovici januára. 

Táto správa – december 2021 

Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
Európska demokracia 
Digitálna transformácia 
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
 
Ďalšia správa – január 2022 
Zmena klímy a životné prostredie 
Migrácia 
Zdravie 
EÚ vo svete 

Ďalšie kroky 
Na Konferencii o budúcnosti Európy sa sústreďujú nápady, názory a odporúčania všetkých obyvateľov EÚ. 
Na zasadnutiach sa bude diskutovať nielen o výsledkoch všetkých národných dialógov s občanmi,  
ale aj o výsledkoch iných iniciatív v rámci konferencie. Existujú napríklad aj európske panelové diskusie občanov 
a všetci občania EÚ (vrátane holandských občanov) majú prístup k európskej digitálnej platforme. 
 
„Je dobré, že EÚ prišla s touto iniciatívou. Dúfam, že sa s tými výsledkami  
aj niečo urobí.“ 
Účastník tematického dialógu 
 
Konferencia sa skončí na jar 2022. Holandsko potom vypracuje záverečnú správu o dialógu s občanmi: dokument 
zahŕňajúci túto správu a nasledujúcu správu (týkajúcu sa zostávajúcich tém). Konferencia vypracuje odporúčania 
pre svoje predsedníctvo: predsedu Európskeho parlamentu, predsedu Rady ministrov a predsedníčku Európskej 
komisie. Zaviazali sa preskúmať spôsoby, ako nadviazať na odporúčania. Pre holandskú vládu sú výsledky 
cenným príspevkom aj z hľadiska formovania politiky krajiny vo vzťahu k EÚ. 
 
Program do jari 2022 možno zhrnúť takto: 
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Harmonogram 

 Vízia Európy 

1. 9. 12. 10. 22. – 23. 10. 15. 11. 17. – 18. 12. 21. – 22. 1. 22. – 24. 4.   

Zber nápadov online      

 Tematické dialógy       

  Priebežné výsledky 
(priebežná správa) 

 Priebežná správa 
o témach 
týkajúcich sa 
hospodárstva 
a demokracie 

Priebežná správa 
o témach 
týkajúcich sa klímy 
a EÚ vo svete 

 Záverečná 
správa „Naša 
vízia Európy“ 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Zasadnutie konferencie  Zasadnutie 
konferencie 

Zasadnutie 
konferencie 

Koniec 
konferencie 

→ Odporúčania 
pre predsedov 
Európskeho 

parlamentu 
Európskej komisie 
Rady ministrov 

    ↑ ↑ ↑   

 Ďalšie názory a nápady týkajúce sa budúcnosti Európy: 

dialógy s občanmi  európske panelové diskusie občanov európska digitálna platforma  
(aj pre holandských občanov) 

Štruktúra tejto správy 
Táto správa sa zameriava na prvých päť tém. Pri každej z tém uvádzame: 
Odporúčania vychádzajúce zo všetkých súčastí dialógu s občanmi 
Dojmy z názorov, nápadov a diskusií v rámci (online a prezenčných) tematických dialógov a návrhy z online 

prieskumu, vyjadrené slovne a v obrázkoch. 
 
Na konci správy sa nachádza vyhlásenie o zodpovednosti. 
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Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

EÚ monitoruje právny štát vo všetkých krajinách EÚ a snaží sa zabrániť nerovnostiam v EÚ. Usiluje sa tiež chrániť 
všetkých Európanov pred terorizmom a trestnou činnosťou. Na dosiahnutie tohto cieľa prijíma EÚ opatrenia 
a pravidlá a krajiny EÚ úzko spolupracujú. 
 Ako sa nato pozerá Holandsko? 
 

Odporúčania – náš názor na bezpečnosť a právny štát 
68 % obyvateľov Holandska považuje bezpečnosť a právny štát za dôležité a domnieva sa, že EÚ by mala riešiť tieto 
otázky. 

1. Zabezpečiť, aby sa každý mohol cítiť slobodne a bezpečne 

78 % obyvateľov Holandska si myslí, že je dôležité, aby EÚ chránila právny štát a naše základné práva a slobody. 
Za dôležitú považujeme aj ochranu práv spotrebiteľov: veľká väčšina je spokojná s tým, že v EÚ uvádzajú 
výrobcovia vo všetkých krajinách na obaloch rovnaké informácie. Mnohí obyvatelia Holandska si však myslia, že 
EÚ by mala zohľadňovať rozdiely v tradíciách a kultúrach (správy vecí verejných) v Európe. Aj preto, že 
v opačnom prípade je ťažké efektívne spolupracovať. Predovšetkým považujeme za dôležité, aby sa všetci 
v Európe cítili slobodne a bezpečne. To zahŕňa strechu nad hlavou a prístup k vzdelávaniu a starostlivosti. Ako aj 
vedomie, že výrobky v európskych obchodoch sú vždy bezpečné. 

2. Rozšíriť EÚ len vtedy, ak to prinesie pridanú hodnotu 

44 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by nemala prijímať ďalšie krajiny. Na druhej strane  
25 % obyvateľov je za rozšírenie. Už súčasné členské štáty majú rozdielne názory. Mnohí obyvatelia Holandska sa 
domnievajú, že najprv by sme si mali vyriešiť toto. A ak pristúpia ďalšie krajiny, musia byť tiež skutočne schopné 
splniť naše podmienky. Teraz aj v budúcnosti. Mnoho obyvateľov Holandska  
si myslí, že rozšírenie by malo priniesť pridanú hodnotu aj pre existujúce členské štáty. Okrem toho  
si myslíme, že existujú aj iné spôsoby spolupráce národov v oblasti bezpečnosti a stability. Niekedy  
nás napríklad znepokojuje vplyv Ruska na krajiny na východnej hranici EÚ. Je dôležité, aby sa EÚ  
touto otázkou zaoberala. 
 
„Rozšírenie by nemalo byť o nákladoch a prínosoch, ale o vízii stability.“ 

3. Spolupracovať predovšetkým v boji proti medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu 

68 % obyvateľov Holandska si myslí, že bezpečnostné služby krajín EÚ by si mali navzájom vymieňať informácie. 
Zároveň sa však domnievame, že je dôležité, aby si krajiny zachovali právo rozhodovať o tom, aké informácie si 
chcú alebo nechcú vymieňať. Výmena informácií o všetkom a s každým by rýchlo znížila efektívnosť spolupráce. 
V súčasnosti je EÚ taká veľká, že musíme kriticky hodnotiť, kedy je/nie je vhodné vymieňať si citlivé informácie. 
Chceme si zachovať istotu, že naše súkromie je chránené. Myslíme si,  
že najväčší zmysel má spolupráca v boji proti závažnej a medzinárodnej trestnej činnosti, ako je počítačová 
kriminalita, obchodovanie s drogami a terorizmus. 
 
„Ak v Holandsku prejdete na červenú, skutočne o tom nepotrebujú vedieť v Španielsku.“ 
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Diskusie a nápady online a osobne 
„Keď potrestáte krajinu, ktorá nedodržiava pravidlá, sú to práve najchudobnejší ľudia v tej krajine, ktorí trpia ako 
prví. Preto si myslím, že je lepšie sa porozprávať ako trestať.“ 

„Najprv sa uistite, že súčasný klub je stabilný. A až potom začnite uvažovať o rozšírení.“ 

„Môžeme tiež kritizovať náš vlastný právny štát. Ani ten nie je dokonalý.“ 

NÁPAD: „Stanoviť prísne pravidlá bezúhonnosti pre politikov v celej Európe, aby sa zabránilo  
ich príliš ľahkému ovplyvňovaniu.“ 

NÁPAD: „Zvýšiť spoluprácu medzi políciou a súdnictvom v krajinách EÚ.“ 

Študenti vyššej SOŠ v Doetincheme: „Ak chcete byť v EÚ, musíte dodržiavať pravidlá“ 

Na strednej škole Graafschap College v Doetincheme diskutovalo asi 20 študentiek a študentov odboru 
zdravotná sestra o tom, čo považujú za najväčšie výhody EÚ: slobodný trh, spoločnú menu euro a to,  
že ako Európania môžu bez problémov žiť a pracovať v iných krajinách EÚ. „A že sa krajiny EÚ môžu navzájom 
podporovať. Spolu sú silnejšie“, povedal jeden zo študentov. Diskutovalo sa aj o význame pravidiel. Ak krajiny 
nedodržiavajú pravidlá, často je ťažké ich prísne trestať. Podľa študentov  
by sa to mohlo zjednodušiť. Jeden zo študentov spomenul odradzujúci účinok. „Ak sú sankcie prísne,  
iné krajiny vidia aj to, čo sa môže stať, ak nehráte podľa pravidiel.“ 

Indicko-surinamská komunita v Utrechte: „Niekedy chýba dôvera v právny štát“ 

„Stichting Asha“ je indicko-surinamská dobrovoľnícka organizácia v Utrechte. Jedna diskusia, ktorú viedli 
účastníci v rámci tematického dialógu, sa týkala významu práv občanov: právo na strechu nad hlavou,  
ale napríklad aj právo nebyť diskriminovaný. Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili diskusie, uviedli, že by mali 
existovať pravidlá na ochranu práv všetkých európskych občanov. V súčasnosti nie je vždy jasné,  
o čom sa rozhoduje v Holandsku a o čom sa rozhoduje na európskej úrovni. To niekedy sťažuje dôveru v orgány 
verejnej moci. A to aj preto, lebo orgány verejnej moci sa niekedy mýlia. „Dalo by sa povedať,  
že štát by ma mal obhajovať, ale niekedy to pokazí, ako napríklad v tom škandále s prídavkami na deti“, povedal 
jeden z účastníkov. „EÚ by mala zabezpečiť, aby sa pravidlá skutočne dodržiavali,“ povedal iný. 
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Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 

Malé a stredné podniky sú chrbticou hospodárstva EÚ. EÚ preto chce, aby krajiny EÚ spolupracovali na plánoch 
obnovy, aby sme mohli z pandémie vyjsť ekonomicky silnejší. Z dlhodobého hľadiska je cieľom EÚ, aby európske 
hospodárstvo bolo zdravšie, ekologickejšie a digitálnejšie. Ako sa nato pozerá Holandsko? 
 

Odporúčania – naša vízia pre hospodárstvo a zamestnanosť 
61 % obyvateľov Holandska považuje hospodárstvo a zamestnanosť za dôležité a domnieva sa, že EÚ by mala riešiť 
tieto otázky. 

1. Zohľadniť podobnosti a rozdiely 

71 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala zabezpečiť, aby podniky viac spolupracovali na posilnení 
európskeho hospodárstva. Len málo z nich si však myslí, že podnikom by sa malo poskytnúť viac finančných 
prostriedkov EÚ. Predovšetkým si myslíme, že spolupráca by mohla byť efektívnejšia. Rôzne spoločnosti 
investujú do tej istej novej technológie, niekedy aj z verejných zdrojov. Ak by sme mali európsku víziu 
hospodárstva, mohli by sme tieto peniaze vynakladať efektívnejšie. Samozrejme, stále  
by sa mali zohľadňovať rozdiely medzi jednotlivými krajinami. 
 
„Poľnohospodárstvo v Holandsku je také moderné. Vlastne sa nedá porovnávať 
s poľnohospodárstvom v iných krajinách.“ 

2. Viac využívať silné stránky Európy 

Obyvatelia Holandska sa domnievajú, že existuje mnoho príležitostí na posilnenie európskeho hospodárstva, 
treba sa však rozhodnúť. Preto si myslíme, že EÚ by sa mala sústrediť na využívanie svojich silných stránok. 
Nazdávame sa napríklad, že Európa je dobrá v oblasti digitalizácie, udržateľnosti a infraštruktúry. A čo je možno 
ešte dôležitejšie: kvalita a rozmanitosť sú synonymom Európy. Práve preto, že sme rozmanitý kontinent 
s rôznymi názormi a nápadmi, by sme mali využiť oveľa širší potenciál, nielen ten ekonomický. Takto sa Európa 
môže napríklad odlíšiť od čínskej ekonomiky. 

3. Vytvoriť spravodlivý a jasný daňový systém 

82 % obyvateľov Holandska si myslí, že krajiny EÚ by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby všetky podniky 
v EÚ platili svoj spravodlivý podiel daní. Vrátane veľmi veľkých spoločností. Niektoré z nich  
sa sťahujú do iných krajín len preto, že tam môžu platiť nižšie dane. EÚ by s tým mala niečo robiť, napríklad 
zaviesť minimálnu sadzbu pre všetky krajiny. Na druhej strane si myslíme, že zdaňovanie  
je záležitosťou jednotlivých krajín, ktoré majú svoje ciele a podmienky. Celkovo považujeme zdaňovanie 
za komplikovaný problém. A preto by sme privítali lepší daňový systém, ktorý by bol spravodlivý a jasný pre 
všetkých v Európe. 
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„Uhorky by mali byť všade rovné, ale daňové pravidlá sa môžu líšiť. Nie je to šialené?“ 

4. Zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo 

71 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala prispieť k väčšej tvorbe pracovných miest. Myslíme si, že 
niektoré skupiny, ako sú mladí ľudia a ľudia, ktorí nie sú na trhu práce, si zasluhujú osobitnú pozornosť. Mohlo by 
sa im pomôcť prostredníctvom grantov pre podniky, ale aj poskytnutím dodatočnej podpory zamestnávateľom 
a pracovníkom. Napríklad im poskytovať poradenstvo alebo inú, veľmi praktickú pomoc. Niekedy môže byť 
takáto podpora zorganizovaná efektívnejšie v rámci EÚ a niekedy je skôr záležitosťou samotných členských 
štátov. V konečnom dôsledku by krajiny EÚ mali spoločne zabezpečiť rovnaké príležitosti na európskom trhu 
práce. 

Diskusie a nápady online a osobne 
„Zrýchliť automatizáciu v Európe, aby sa tovar, ktorý teraz prichádza z Číny, opäť vyrábal tu.“ 

„Brať vážne bitcoinovú revolúciu a iné kryptomeny. Ľudia, ktorí s nimi obchodujú, sú znevažovaní  
ako osoby, ktoré sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, hoci takéto technológie blockchain sú budúcnosťou.“ 

„Akcionári nie sú jediné zainteresované strany v európskej ekonomike. Bez pracovníkov nemôžete robiť nič.“ 

„Európa musí urobiť viac pre ľudí so zdravotným postihnutím. Momentálne je pre nich príliš ťažké  
nájsť si vhodné pracovné miesto.“ 

„Veľa európskych pravidiel je zložitých a neustále sa menia. Podnikom sa potom ťažšie inovuje.“ 

„Keď moja spoločnosť potrebovala stavebné práce, môj miestny dodávateľ mohol ľahko začať pracovať oveľa 
skôr. Ja som však najprv musel vypísať výzvu na európske verejné obstarávanie. Taká oštara.“ 

Účastníci online dialógu: „Čo si myslíme o veľkých podnikoch?“ 

O rastúcej moci veľkých podnikov sa diskutovalo v rámci jedného z tematických dialógov. Niektorí diskutujúci by 
si želali, aby EÚ zaujala v tejto otázke prísnejší postoj – pretože podniky niekedy dosahujú obrovské zisky, ale 
platia z nich nízke dane vďaka prefíkaným daňovým kľučkám. Iní účastníci diskusie uviedli, že veci treba vidieť 
v perspektíve: takéto spoločnosti vytvárajú veľa pracovných miest  
a sú prospešné pre národné hospodárstvo. „Nemali by ste ich odohnať“, povedal jeden z účastníkov. „Krajiny EÚ 
by mali dať hlavy dokopy“, navrhol ďalší. „Veľké spoločnosti môžu krajiny rozoštvávať  
proti sebe. Musíme byť preto ako EÚ jednotnejší.“ 

Poľnohospodári podporujúci prírodu: „Stanoviť ciele, nie obmedzenia.“ 

BoerenNatuur je združenie poľnohospodárskych družstiev. Skupina členov tohto združenia debatovala okrem 
iného o európskych nariadeniach pre poľnohospodárov. Na jednej strane si myslia, že EÚ je dobrá vec, napríklad 
preto, že uľahčuje vývoz do iných krajín. Na druhej strane sa domnievajú, že jej politika  
by často mohla byť jasnejšia. „Čoraz viac však nachádzame zhodu,“ uviedol jeden z účastníkov. Najmä postupy by 
sa dali zlepšovať: ešte stále sú často veľmi byrokratické a časovo náročné. Jeden z účastníkov uviedol, že 
nariadenia by predovšetkým nemali byť príliš podrobné. „Namiesto toho stanovte jasné ciele, ako je napríklad 
čistá voda. A my sa môžeme sami rozhodnúť, aké široké majú byť kanály.“ 
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Európska demokracia 

EÚ nabáda Európanov, aby hlasovali, a chce tiež zapojiť občanov EÚ do európskeho rozhodovania a politiky 
mimo obdobia volieb. EÚ tiež prijíma iniciatívy na posilnenie demokracie, ako je napríklad akčný plán zameraný 
na slobodné a spravodlivé voľby a slobodnú tlač. Ako sa nato pozerá Holandsko? 
 

Odporúčania – naša vízia európskej demokracie 
60 % obyvateľov Holandska považuje európsku demokraciu za dôležitú tému a domnieva sa, že EÚ  
by mala zohrávať svoju úlohu. 

1. Poskytovať širší pohľad na Európu 

Obyvatelia Holandska si všimli, že médiá sa Európe často venujú len vtedy, keď nastane kríza. O každodenných 
rozhodnutiach nie je veľmi počuť. Ako občania nepotrebujeme vedieť všetko,  
ale ak by sme videli jasnejší celkový obraz, pomohlo by nám to vytvoriť si rozumné názory. Bolo by napríklad 
zaujímavé vypočuť si častejšie názory iných krajín na EÚ. Médiá a vzdelávanie tu môžu zohrávať dôležitú úlohu. 
Napriek tomu musia byť médiá stále schopné prijímať vlastné rozhodnutia, keďže obyvatelia Holandska 
prisudzujú slobode tlače v našej demokracii veľký význam. 
 
„Často počúvame o EÚ len v čase krízy. To vyvoláva negatívne vnímanie Európy.“ 

2. Nájsť nové a stále spôsoby, ako načúvať občanom 

51 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ nie je dostatočne v kontakte so spoločnosťou. Okrem toho  
sa domnievajú, že EÚ by sa mala zapájať do dialógu s občanmi častejšie a podľa možnosti priebežne.  
Preto obyvatelia Holandska považujú Konferenciu o budúcnosti Európy za dobrú iniciatívu. Referendá môžu byť 
tiež cenným nástrojom, ale názory obyvateľov Holandska na ne sa rozchádzajú. Niektoré témy  
si môžu vyžadovať odborné znalosti. Komunikácia s občanmi by nikdy nemala byť len formálnym procesom. 
Považujeme za dôležité, aby sme boli braní vážne. 

3. O rozhodnutiach informovať jasnejšie a transparentnejšie 

Obyvateľom Holandska sa Európa niekedy zdá veľmi zložitá. Všetci nemajú rovnaký prehľad o súvislostiach. EÚ 
by to mala viac zohľadniť. Chceme, aby EÚ bola transparentnejšia a aby sa dalo ľahšie orientovať v nových 
krokoch. Svoju úlohu tu zohráva aj holandská vláda. Mnohí obyvatelia Holandska  
sa zaujímajú o európske rozhodnutia, ale oficiálne kanály sú ťažko dostupné alebo príliš zložité. Každý  
má tiež rôzne záujmy a potreby. Takisto by mala existovať možnosť vybrať si, o ktorých témach sa chce človek 
dozvedieť viac. Mladí ľudia sa často zaujímajú o Európu, ale napríklad na svojich účtoch na sociálnych médiách 
o nej veľa nevidia. 
 
„Keď som bol na dovolenke v Maďarsku, videl som pri novovysadenom lese veľký oznam: 
„Umožnila EÚ.“ Môj postoj k Európe je skeptický, ale vtedy som cítil určitú hrdosť.“ 
  



 

 

295 
 

4. Riešiť problémy rýchlejšie 

Pre obyvateľov Holandska je veľmi ťažké pochopiť, ako funguje európska demokracia, no často sa zdá,  
že rozhodovanie EÚ je veľmi pomalé. V európskych voľbách väčšinou vidíme spojenectvá medzi národnými 
stranami. Možno existujú aj iné spôsoby riešenia európskych záujmov? Približne tretina obyvateľov Holandska sa 
domnieva, že vo voľbách do Európskeho parlamentu by malo byť možné voliť zahraničných kandidátov. Približne 
rovnaký počet obyvateľov Holandska s tým nesúhlasí. Najdôležitejšie je, aby sa v dostatočnej miere zohľadnili 
rôzne záujmy. A aby sa problémy riešili rýchlejšie ako v súčasnosti. 
 
„Chcem, aby som sa vo voľbách mohol s niekým identifikovať, a chcem vedieť,  
čo daný človek presadzuje. Nemusí to byť Holanďan.“ 

Diskusie a nápady online a osobne 
„Odstráňte právo veta jednotlivých krajín. Rozhodnúť by mala väčšina.“ 

„Vytvorte špecializované skupiny občanov pre dôležité rozhodnutia, možno aj na povinnom alebo čiastočne 
povinnom základe, ako sú poroty v USA.“ 

„Zaistite, aby sa politici a úradníci EÚ pravidelne stretávali s ľuďmi na miestnej úrovni a aby nežili  
len v bruselskej bubline.“ 

NÁPAD: „Myslím si, že všetky spravodajské relácie by mali venovať niekoľko minút európskym záležitostiam. 
Alebo prečo nezačať vysielať denný alebo týždenný spravodajský program zameraný na Európu?“ 

NÁPAD: „Možno by sa európski politici mali častejšie objavovať v televíznych programoch.“ 

„Ako mladý človek som o Európe nečítal takmer nič. Európa ma zaujíma, ale nechcem nato vynakladať veľa 
času.“ 

Mladí ľudia z „Coalitie-Y“ v Utrechte: Diskusia o usporadúvaní referend 

Členovia skupiny mládežníckych organizácií Coalitie-Y viedli živú diskusiu o využívaní referend. Oponenti 
spomenuli nebezpečenstvo jednoduchých otázok, na ktoré možno odpovedať „áno“ alebo „nie“, keďže problémy 
sú často oveľa zložitejšie. Jeden z účastníkov uviedol: „Môžeme hlasovať za EÚ a byť volení. Referendami sa tieto 
možnosti oslabujú.“ Zástancovia uviedli, že referendá sú dobrý spôsob, ako zistiť,  
čo si občania myslia: môžu určiť smerovanie. Referendá by mohli prispievať aj k všeobecnému povedomiu o EÚ: 
aké návrhy sú na programe a aké rozhodnutia by sa mali prijať. 

Dobrovoľníci z občianskej spoločnosti: „Krajiny sa musia navzájom lepšie pochopiť.“ 

Nadácia Piëzo v meste Zoetermeer spája dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k spoločnosti rôznymi spôsobmi. 
Účastníci tematického dialógu vyjadrili znepokojenie nad rastúcimi rozdielmi v Európe. Týka sa to napríklad 
názorov krajín na komunitu LGBTIQ osôb. Ak si krajiny navzájom nerozumejú, spolupráca  
je zložitá. „Preto je dôležité, aby sa lepšie spoznali“, povedal jeden účastník. „V súčasnosti jednoducho nevieme, 
ako zmýšľajú ľudia v iných krajinách. Nedostatočne chápeme kultúru a prostredie, z ktorého pochádzajú iní ľudia. 
Pritom je to dôležité na to, aby sme spolu prijímali správne rozhodnutia.“ 
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Digitálna transformácia 

V našom online svete sú čoraz vyššie požiadavky na internetové pripojenie, bezpečnosť a súkromie.  
EÚ cíti určitú zodpovednosť v tejto oblasti a je odhodlaná zabezpečiť, aby sa v digitálnej spoločnosti na nikoho 
nezabudlo. EÚ investuje aj do digitálnych riešení sociálnych otázok. Ako sa nato pozerá Holandsko? 
 

Odporúčania – naša vízia pre online svet 
45 % obyvateľov Holandska považuje online svet za dôležitú otázku, ktorou by sa EÚ mala zaoberať. 

1. Zabezpečiť všade rýchle, bezpečné a stabilné internetové pripojenie 

61 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala zabezpečiť, aby mal každý v Európe prístup k rýchlemu 
a stabilnému internetovému pripojeniu. Všetci si uvedomujeme, že internet zohráva v našom živote čoraz 
významnejšiu úlohu. Digitálne vzdelávanie je súčasťou života našich detí. Komunikácia na vnútroštátnej  
aj medzinárodnej úrovni čoraz viac prebieha online. Značná autonómia internetu nás niekedy znepokojuje. Preto 
si mnohí obyvatelia Holandska myslia, že EÚ by mala investovať do tejto oblasti za predpokladu, že investície 
budú efektívne. Ochrana pred internetovou trestnou činnosťou je podľa nášho názoru najdôležitejšou otázkou, 
ktorú treba riešiť na európskej úrovni. Na boj proti internetovej trestnej činnosti sa však treba zamerať aj 
na vnútroštátnej úrovni. 
 
„Ak si predstavím kybernetický útok na naše hrádze, cítim sa veľmi zraniteľný.“ 

2. Stanoviť jasné pravidlá a normy pre internetové spoločnosti 

75 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala zabezpečiť, aby boli nákupy cez internet rovnako bezpečné 
vo všetkých krajinách EÚ. Takmer všetci z nás častejšie nakupujú v zahraničí a zdieľajú  
pri tom citlivé údaje, čo niekedy vyvoláva pocit ohrozenia. Ťažko vedieť, ktorým webovým stránkam možno 
dôverovať. Bolo by dobré, keby EÚ vypracovala európske pravidlá a normy v oblasti ochrany súkromia, ktoré by 
boli zrozumiteľné pre všetkých. Často nás znepokojuje aj moc, ktorou disponujú  
veľké internetové spoločnosti. Máme pocit, že určitú zodpovednosť za rozumné narábanie s našimi  
údajmi nesieme sami, no tiež si myslíme, že EÚ môže v tejto oblasti zohrávať úlohu. Krajiny EÚ musia 
spolupracovať, aby zabezpečili, že spoločnosti, ako sú napríklad Google a Facebook, nebudú mať priveľkú moc. 
 
„Malá krajina veľa nezmôže proti globálnemu aktérovi, akým je Facebook.“ 

3. Kombinovať pravidlá ochrany súkromia s praktickým vykonávaním a vysvetľovaním 

Po prijatí všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) vedia obyvatelia Holandska, že všetky krajiny musia 
dodržiavať rovnaké zákony a nariadenia o ochrane súkromia. Sme radi, že sa môžeme spoľahnúť na tieto právne 
predpisy, pretože súkromie je pre nás dôležité. Niektorí obyvatelia Holandska si myslia,  
že tieto pravidlá niekedy zachádzajú priďaleko alebo nie sú logické. Okrem toho z nich vyplýva veľa práce pre 
zamestnávateľov. Myslíme si tiež, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť praktickému vykonávaniu právnych 
predpisov v oblasti ochrany súkromia, aby mali občania a podniky väčšiu podporu a viac usmernení. Toto je 
podľa nás úloha hlavne členských štátov. Problémy alebo otázky týkajúce sa súkromia sa najlepšie riešia 
s orgánmi našej krajiny a v našom vlastnom jazyku. 

Diskusie a nápady online a osobne 
NÁPAD: „Stanoviť prísnejšie podmienky pre programátorov a podniky a zakázať rizikové programovacie jazyky.“ 
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„Poskytnúť bezplatný európsky antivírusový softvér na vytvorenie európskeho firewallu.“ 
„Keď prekročím hranice do Nemecka, môj mobilný telefón náhle stratí pripojenie k sieti. To by sa už predsa 
nemalo stávať.“ 

„Pomocou našich iPhonov nás môžu sledovať všade. To je aj naša chyba.“ 

„Je nepraktické vypĺňať v každej krajine iný typ formulára na ochranu súkromia.“ 

NÁPAD: „Vytvoriť európsku internetovú políciu. Očividne je to oblasť, v ktorej by EÚ mala pôsobiť.“ 

Účastníci online dialógu: „Je v našom záujme, aby sme všade mali dobrý prístup na internet“ 

Počas jedného tematického dialógu prebehla zaujímavá diskusia o úlohe EÚ v online svete. Všetci účastníci sa 
zhodli na tom, že je dôležité mať dobré internetové pripojenie v celej Európe. Má to však byť úlohou EÚ? 
Niekoľko účastníkov diskusie sa domnievalo, že ide najmä o úlohu pre jednotlivé členské štáty. Ďalší diskutér 
poukázal na to, že dobré a stabilné internetové pripojenie v zahraničí bude prínosom  
aj pre Holandsko: „Na obchode s inými krajinami EÚ zarábame miliardy. Je teda v našom vlastnom záujme, aby 
tieto krajiny fungovali dobre.“ 

Žiaci v Helmonde: „Rovnaké pravidlá a tresty pre páchateľov trestnej činnosti na internete“ 

Na strednej škole Dr. Knippenbergcollege v Helmonde žiaci vo veku 15 a 16 rokov diskutovali o probléme 
internetovej trestnej činnosti. Pravidelne o nej počúvajú v správach: napríklad, že spoločnostiam unikli údaje 
alebo že sa o krádež údajov snažia krajiny ako napríklad Rusko alebo Čína. Keďže činnosť internetových zločincov 
často presahuje hranice, zdá sa im logické, aby v tejto oblasti európske krajiny spolupracovali. Podľa nich to 
znamená stanovenie pravidiel, ale aj trestov. „Ak sa hakeri z Ruska snažia preniknúť do nášho priestoru, EÚ musí 
prijať odvetné opatrenia.“ 
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Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

Za oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu zodpovedajú samotné členské krajiny EÚ. EÚ môže poskytovať 
podporu, čo robí napríklad presadzovaním kvalitného vzdelávania a viacjazyčnosti, ochranou kultúrneho 
dedičstva a tiež podporou kultúrneho a športového sektora. Ako sa nato pozerá Holandsko? 
 

Odporúčania – naša vízia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
45 % obyvateľov Holandska považuje vzdelávanie za dôležité a domnieva sa, že EÚ by mala riešiť  
tieto otázky. Tento názor zastáva 39 %, pokiaľ ide o mládež, 23 %, pokiaľ ide o kultúru, a 19 %,  
pokiaľ ide o šport. 

1. Nabádať študentov, aby študovali v zahraničí, pristupovať však k tomu rozumne 

Mnohí obyvatelia Holandska sa nazdávajú, že štúdium v zahraničí má pozitívny vplyv na mladých ľudí. Prispieva 
k osobnému rozvoju. Okrem toho štúdium v zahraničí môže pomôcť Európanom, aby si lepšie rozumeli. Môže 
tiež prispieť k lepšej integrácii. Podľa mnohých obyvateľov Holandska je preto dobre,  
že existuje program Erasmus, ktorý podporuje štúdium v zahraničí. Sme však radi, že EÚ túto oblasť sleduje aj 
kritickým zrakom. Napríklad v praxi majú medzinárodní študenti tendenciu držať sa spolu  
a nie vždy sa veľa dozvedia o krajine, v ktorej študujú. EÚ sa tiež musí vyhnúť situácii, keď v krajinách s nižšou 
úrovňou vedomostí nastane únik mozgov a všetci najtalentovanejší študujú v zahraničí. 
 
„Mali by sa rozvíjať aj výmenné programy pre odborné vzdelávanie.“ 

2. Ponechať záležitosti, ako sú kultúra a šport na členské štáty 

58 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala urobiť viac pre ochranu európskeho kultúrneho dedičstva. 
Napríklad pre ochranu chrámov v Grécku. Na druhej strane si myslíme, že miestna kultúra  
je v prvom rade zodpovednosťou samotných krajín. To isté platí napríklad pre problémy v športe.  
Ide o dôležitú otázku, ktorá však nemôže patriť medzi základné úlohy EÚ. V podstate si Európa musí stanoviť 
priority a veľa peňazí je potrebných na iné veci. Niekedy sú finančné príspevky potrebné, existujú však aj iné 
spôsoby spolupráce, napríklad výmena poznatkov a myšlienok. 
 
„Ochrana kultúry je záležitosťou samotných krajín. Ak sa však svetové dedičstvo zanedbáva, 
myslím, že EÚ by určite mala zasiahnuť.“ 

3. Zabezpečiť, aby sa Európania lepšie spoznali a viac rešpektovali 

Obyvateľom Holandska sa páči, keď iní Európania hovoria dobre anglicky. Uľahčuje nám to život v zahraničí. A 
napríklad ak chceme komunikovať s migrujúcimi pracovníkmi v Holandsku. Mnohí obyvatelia Holandska zároveň 
považujú za veľmi dôležité, aby sme naďalej hovorili našim vlastným jazykom a cenili si ho. Chceme tiež 
rešpektovať ďalšie rozdiely v rámci Európy. Či už ide o kultúru, vzdelávanie alebo šport, každý by mal mať pocit, 
že môže byť sám sebou. Rozdiely môžu byť niekedy zdrojom konfliktov, no práve vďaka nim je Európa taký 
bohatý kontinent. Mnohí obyvatelia Holandska si preto myslia, že krajiny by mali venovať čas tomu, aby sa 
oboznámili so zvykmi a nápadmi z iných krajín. 
 
„EÚ vnímam ako skupinu priateľov. Rešpektujeme svoje vzájomné rozdiely a ak treba, 
môžem ich požiadať o pomoc.“ 
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Diskusie a nápady online a osobne 
NÁPAD: „Okrem miestnych učebných plánov zaviesť spoločné európske učebné plány na všetkých úrovniach 
vzdelávania.“ 

NÁPAD: „Okrem hlavného mesta kultúry by malo byť na každý rok určené aj hlavné mesto (alebo krajina) 
vzdelávania, mládeže a športu.“ 

„V EÚ nás spája práve to, že všetci máme kultúru našej vlastnej krajiny. A preto nie sme definovaní  
len jednou kultúrou.“ 

„Namiesto zdôrazňovania negatívnych vecí by sme sa mali snažiť viac podporovať šport.“ 

„Začlenil som sa do spoločnosti, platím dane, ale naďalej sa identifikujem s Latinskou Amerikou.  
Vážim si svoj jazyk, hudbu a jedlo. Tieto veci sa Európy netýkajú.“ 

„V Európe hovoríme priveľa o ekonomike. A primálo o blahu a kvalite života.“ 

Študenti Univerzity v Leidene: „Jazyk je dôležitý, ale musí zostať slobodnou voľbou“ 

Na Univerzite v Leidene diskutovali o tejto otázke študenti histórie. Považujú za dôležité, aby ľudia hovorili 
viacerými jazykmi. Podľa nich je znalosť viacerých jazykov fantastická pre osobný rozvoj, prínos  
pre obchod a politické vzťahy v EÚ. Domnievajú sa, že školy by mali ponúkať výuku jazykov, no ich štúdium  
by nemalo povinné. Podobne sa študenti domnievajú, že druhý jazyk nemusí byť nevyhnutne európskym 
jazykom. „Ak žijete vo východnej Európe a rozhodnete sa učiť ruštinu, máte na to nárok,“ povedal jeden 
z účastníkov diskusie. 

Turecká komunita v Schiedame: „Zabezpečiť spravodlivé pracovné príležitosti pre všetkých mladých ľudí“ 

Jedna z vecí, na ktoré upozornila miestna turecká komunita zo Stichting Hakder v Schiedame bola,  
že je dôležité, aby mali všetci spravodlivé pracovné príležitosti. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že EÚ  
by mala od spoločností vyžadovať, aby mladým ľuďom s obmedzenými príležitosťami ponúkali stáže  
alebo pracovné miesta. Uviedli, že najmä mladí migranti majú ťažkosti pri hľadaní stáží a pracovných miest. 
„Niektorí z nich dokonca nechodia k lekárovi, pretože sa boja, že si to budú musieť sami zaplatiť. Preto je veľmi 
nepravdepodobné, že by sa uchádzali o stáž alebo zamestnanie,“ povedal jeden z diskutujúcich. „Podniky musia 
v tomto smere urobiť viac a EÚ by to mala podporovať.“ 
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Vyhlásenie o zodpovednosti 

Iniciatíva Vízia Európy pozostáva z rôznych vzájomne prepojených formátov dialógu, pomocou  
ktorých sa zbierajú názory a nápady holandských občanov týkajúce sa budúcnosti Európy a EÚ.  
V tejto časti sa preukazuje, že vzájomne prepojené formáty dialógu sú v súlade s usmerneniami platnými pre 
národné panelové diskusie občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 
 
Štruktúra vzájomne prepojených formátov dialógu 

Použili sa tieto formy dialógu: 
1. Panelový prieskum 

Prieskum reprezentatívnej vzorky holandského obyvateľstva 
2. Hĺbkové tematické online dialógy 

Dialógy, v rámci ktorých sa so skupinou obyvateľov Holandska podrobnejšie diskutovalo o prvej priebežnej 
správe s názvom Naša vízia Európy: počiatočné poznatky a nadväzujúce otázky  
(8. októbra 2021). 

3. Dialógy s osobitnými skupinami 
Stretnutia s obyvateľmi Holandska, ktorí nie sú zvyknutí zúčastňovať sa na (online) prieskumoch a panelových 
diskusiách. 

4. Dialógy s mladými ľuďmi 
Stretnutia zamerané na európske témy, ktoré sú pre mladých ľudí najdôležitejšie. 

5. Otvorený online prieskum: Dotazník a „swipovací“ nástroj“ („swipe do budúcnosti“). 
Dotazník k panelovému prieskumu mohli vyplniť aj všetci holandskí štátni príslušníci vrátane tých,  
ktorí majú bydlisko v zahraničí. Tento dotazník sa mohol vypĺňať od 1. septembra 2021  
do 14. novembra 2021. Okrem toho počas toho istého obdobia mohli všetci obyvatelia Holandska využiť 
nástroj „swipe do budúcnosti“: je to online nástroj s 20 tvrdeniami. 
 

1. Panelový prieskum 

Holandský dialóg s občanmi Vízia Európy (Kijk op Europa) sa začal 1. septembra 2021 panelovým prieskumom. 
V tomto vyhlásení o zodpovednosti stručne opisujeme štruktúru a vykonávanie  
tejto panelovej štúdie. 

Cieľ a cieľová populácia 
Dialóg s názvom Vízia Európy sa začal online dotazníkom zameraným na to, čo si myslia obyvatelia Holandska 
o budúcnosti Európy. Dotazník bol predložený reprezentatívnej skupine a sprístupnený všetkým Holanďanom 
a Holanďankám (vrátane tých, ktorí/ktoré žijú v zahraničí). Okrem toho bol všetkým k dispozícii aj on-line nástroj 
„swipe do budúcnosti“, ktorý obsahoval 20 tvrdení, na ktoré ľudia mohli vyjadriť svoj názor. Výsledky 
panelového prieskumu poskytli vstupné informácie pre rôzne tematické dialógy v nadväznosti na dialóg 
s občanmi v rámci iniciatívy Vízia Európy. 

 
Cieľovou populáciou panelového prieskumu boli všetci obyvatelia Holandska vo veku ktorí dovŕšili  
vek 18 rokov (k začiatku prieskumu v teréne), ktorí majú zaregistrovaný pobyt v Holandsku v registri obyvateľov. 
Podľa holandského štatistického úradu (CBS) bolo k 1. januáru 2021 v tejto cieľovej skupine 14 190 874 osôb. 
Dolná hranica 18 rokov je v súlade s vekom oprávňujúcim na účasť vo voľbách.  
Toto bola populácia určená pre panelový prieskum. 
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Práca v teréne 
Na získanie štatistického obrazu obyvateľstva Holandska sa uskutočnil prieskum celoštátnej vzorky  
s viac ako 100 000 účastníkmi (osvedčenie ISO, skupina Research Keurmerk, Holandská asociácia  
pre výskum trhu). Všetci títo účastníci sa zaregistrovali do panelového prieskumu a pravidelne uvádzali názory 
na rôzne témy. Okrem osobnej motivácie poskytovať informácie bolo vypĺňanie dotazníkov  
aj odmeňované. Z rôznych vedeckých štúdií vyplýva, že respondenti, ktorí dostávajú finančnú kompenzáciu 
za vyplnenie dotazníkov, neposkytujú výrazne odlišné odpovede ako respondenti  
bez kompenzácie (zdroj: Znižujú stimuly kvalitu údajov získaných v prieskumoch? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, 
X., 2015). 
 
Práca v teréne sa začala 11. augusta 2021 a skončila 19. septembra 2021. Ako metóda zberu údajov  
sa použil internetový prieskum. Každý účastník panelového prieskumu dostal e-mail s individuálnym odkazom 
na online dotazník. Po dvoch týždňoch dostali účastníci prieskumu e-mail s upomienkou. Pozvánky na účasť sa 
zasielali po skupinách, v stratifikovanej forme (s náležitým ohľadom na rovnakú distribúciu medzi 
subpopuláciami), kým sa nedosiahol požadovaný počet respondentov. 

Vzorka a distribúcia 
Štúdia bola koncipovaná tak, že na dosiahnutie dobrej štatistickej spoľahlivosti sa muselo zúčastniť minimálne 
3 600 respondentov. V rámci tohto čísla sa dosiahla aj dobrá distribúcia, pokiaľ ide o jednotlivé doplnkové 
ukazovatele populácie. Holandské obyvateľstvo nie je jednoliate. Preto sa vopred zabezpečilo, aby skúmaná 
vzorka obsahovala náležitú distribúciu rôznych ukazovateľov. Holandsko je pomerne malá krajina, ale názory 
v jednotlivých regiónoch sa môžu líšiť. Relatívna dôležitosť, ktorú ľudia pripisujú jednotlivým témam, môže byť 
ovplyvnená (aj) miestom, kde žijú. Napríklad ľudia, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach, môžu mať iné názory 
na bezpečnosť ako obyvatelia miest. Okrem toho zo štúdií holandského Inštitútu pre sociálny výskum (SCP) 
vyplynulo, že vzdelanejší ľudia vo všeobecnosti podporujú EÚ  
viac ako menej vzdelaní a že mladí ľudia sú častejšie viac proeurópski ako starší (zdroj: ‘Wat willen Nederlanders 
van de Europese Unie?’ (Čo očakávajú obyvatelia Holandska od Európskej únie? holandský Inštitút pre sociálny 
výskum, Haag, 2019). 
 
Preto sme vopred stanovili kvóty pre nasledujúce ukazovatele s cieľom zabezpečiť ich reprezentatívnu distribúciu 
v rámci vzorky: 1) región (rozdelenie regiónov podľa COROP), 2) vek a 3) úroveň vzdelania. [poznámka: COROP 
označuje rozdelenie Holandska na regióny na štatistické účely.] Okrem toho vzorka reprezentuje tieto doplnkové 
ukazovatele: pohlavie, pôvod, hlavná každodenná činnosť a politické preferencie. 
 
Rozdelenie regiónov v systéme COROP sa vypracovalo na základe uzlového princípu (spádové oblasti, ktoré 
poskytujú služby alebo plnia regionálnu funkciu), pričom sa vychádzalo z tokov dochádzky do zamestnania. V 
niekoľkých prípadoch sa namiesto uzlového princípu rešpektovali hranice provincií.  
Ak po úprave hraníc obcí došlo k prekročeniu hraníc podľa COROP, tieto regióny sa upravili  
(zdroj: CBS). V rámci regiónov COROP sme zabezpečili dobrú distribúciu týchto vekových skupín:  
18 – 34; 35 – 54; 55 – 75 a viac ako 75. 
 
Napokon sme zabezpečili aj reprezentatívnu distribúciu jednotlivých úrovní vzdelania. Distribúcia v rámci vzorky 
respondentov je v súlade s celoštátnou distribúciou najvyššej dosiahnutej úrovne vzdelania,  
pričom sa použilo toto rozdelenie: 
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Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania  

Nízka: základné vzdelávanie, predodborné stredoškolské vzdelávanie (VMBO), vyššie 
všeobecné stredoškolské vzdelávanie (HAVO) alebo preduniverzitné vzdelávanie 
(VWO) (1. – 3. rok), vyššie stredoškolské odborné vzdelávanie (MBO) (1. rok) 

32,1 % 

Stredná: vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie (HAVO) alebo preduniverzitné 
vzdelávanie (VWO) (4. – 6. rok), vyššie stredoškolské odborné vzdelávanie (MBO)  
(2. – 4. rok) 

44,6 % 

Vysoká: vysokoškolské alebo univerzitné vzdelávanie 22,9 % 

Neznáma  0,4 % 

Odozva 
Panelového prieskumu sa zúčastnilo spolu 4 086 respondentov. Dosiahol sa cieľ 3 600 plne vyplnených 
dotazníkov. 
 
Odpovede podľa regiónov COROP a vekovej 
skupiny 

18 – 34 
rokov 

35 – 54 
rokov 

55 – 75 
rokov 

75 + rokov 

Severné Drenthe 11 14 17 5 

Juhovýchodné Drenthe 10 12 14 4 

Juhozápadné Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Severné Frízsko 20 22 25 8 

Juhovýchodné Frízsko 12 13 14 3 

Juhozápadné Frízsko 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Juhozápadný Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl a okolie 2 4 5 1 

Východný Groningen 7 10 12 3 

Zvyšok Groningenu 36 26 28 8 

Stredné Limbursko 13 17 21 7 

Severné Limbursko 17 20 23 7 
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Odpovede podľa regiónov COROP a vekovej 
skupiny 

18 – 34 
rokov 

35 – 54 
rokov 

55 – 75 
rokov 

75 + rokov 

Južné Limbursko 38 40 52 17 

Stredné Severné Brabantsko 34 35 35 11 

Severovýchodné Severné Brabantsko 41 43 51 14 

Západné Severné Brabantsko 40 47 49 15 

Juhovýchodné Severné Brabantsko 55 56 58 18 

Haarlem a okolie 13 18 18 7 

Alkmaar a okolie 14 19 19 6 

Amsterdam a okolie 116 104 88 23 

Het Gooi a Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Špička severného Holandska 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Severný Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Juhozápadný Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zvyšok Zeelandu 16 21 23 8 

Zeelandské Flámsko 6 8 9 3 

Leiden a okolie a Bollenstreek 30 31 31 10 

Haag a okolie 63 70 57 18 

Delft a Westland 19 15 15 4 

Rijnmond a okolie 103 107 99 31 

Juhovýchodné Holandsko 22 24 25 8 

Juhovýchodné južné Holandsko 24 26 26 9 
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Odpovede podľa úrovne vzdelania   

Nízka 1 382 34 % 

Stredná 1 747 43 % 

Vysoká 915 22 % 

Neznáma  42 1 % 

Spoľahlivosť a reprezentatívnosť 

V prípade 4 086 respondentov je možné vyjadriť tvrdenia o celkovej populácii s 95 % spoľahlivosťou a 1,53 % 
toleranciou chybovosti. Spoľahlivosť a chybovosť výsledkov závisia od veľkosti vzorky. Čím väčšia je vzorka, tým 
spoľahlivejšie a/alebo presnejšie možno extrapolovať výsledky na celkovú populáciu. 
 
Hladina spoľahlivosti je definovaná ako 1 (100 %) mínus úroveň významnosti. Je štandardné predpokladať 
hladina významnosti 5 %, čo znamená hladina spoľahlivosti 95 %. To znamená, že ak by sa štúdia opakovala 
rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok, výsledky by poskytli rovnaký obraz  
v 95 % prípadov. 
Hladina presnosti (vyjadrená ako chybovosť) označuje rozsah hodnôt, v rámci ktorých sa nachádza skutočná 
hodnota v celkovej populácii, alebo inými slovami, do akej miery sa výsledky vzorky môžu líšiť od výsledkov, 
ktoré by sa získali, ak by dotazník vyplnila celá populácia. Chybovosť 1,53 % znamená,  
že skutočná hodnota v celej populácii môže byť až o 1,53 % vyššia alebo nižšia ako hodnota vo vzorke.  
V praxi to znamená, že ak zo vzorky vyplýva, že 50 % respondentov považuje konkrétnu tému za dôležitú, 
skutočný percentuálny podiel môže byť až o 1,53 % nižší alebo vyšší ako 50 % (t. j. medzi 48,47 % a 51,53 %). V 
(štatistickom) kvantitatívnom výskume je bežné a všeobecne akceptované chybové rozpätie až do výšky 5 %. 
 
Okrem spoľahlivosti je dôležitá aj reprezentatívnosť vzorky. Keďže pozvánky na účasť na prieskume boli zaslané 
po skupinách a stratifikované, výsledky sú reprezentatívne, pokiaľ ide o regióny COROP a vekové skupiny 
v každom regióne COROP. Výsledky sú tiež v súlade s celoštátnou distribúciou najvyššej dosiahnutej úrovne 
vzdelania. 

Ďalšie doplnkové ukazovatele 

Respondentom v panelovom prieskume sa položilo niekoľko ďalších otázok, týkajúcich sa ich situácie. Otázky sa 
týkali pohlavia, názorov na EÚ, pôvodu, hlavnej každodennej činnosti a toho, za ktorú politickú stranu by 
hlasovali, ak by sa voľby konali v tom čase. 
 
49 % respondentov boli muži, 50 % ženy a 1 % na túto otázku radšej neodpovedalo. 
 
51 % respondentov považuje členstvo Holandska v EÚ za dobrú vec, 13 % za zlú, a 36 % má neutrálny postoj, 
alebo na túto otázku nemá názor. 
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95 % respondentov sa narodilo v Holandsku. U 89 % respondentov sa obaja rodičia narodili v Holandsku.  
V prípade 5 % respondentov sa obaja rodičia narodili v zahraničí. 

Aktuálne politické preferencie respondentov 

Strana % 

Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) 14 % 

Strana za slobodu (PVV) 13 % 

Socialistická strana (SP) 8 % 

Demokrati 66 (D66) 6 % 

Kresťanskodemokratická výzva (CDA) 6 % 

Strana práce (PvdA) 6 % 

Strana za zvieratá 4 % 

Zelená ľavica (GroenLinks) 4 % 

Kresťanská únia 3 % 

JA21 3 % 

Hnutie poľnohospodárov a občanov (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratické fórum 2 % 

Reformovaná politická strana (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (MYSLI) 1 % 

Skupina Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Strana Den Haan 0 % 

Iné 2 % 

Nevyplnené 3 % 

Neželám si uviesť 13 % 

Nevolím 5 % 
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Aká je vaša hlavná každodenná činnosť v súčasnosti? 

Zamestnanie % 

Školská dochádzka/štúdium 6 % 

Zamestnanec (zamestnankyňa) so skráteným pracovným úväzkom 16 % 

Zamestnanec (zamestnankyňa) s plným pracovným úväzkom 31 % 

Samostatne zárobkovo činná osoba 3 % 

V domácnosti 5 % 

Uchádzač(-ka) o zamestnanie 2 % 

Dobrovoľník(-čka) 2 % 

Práceneschopný(-á) 6 % 

Na dôchodku 27 % 

Iné 1 % 

Neželám si uviesť 1 % 

 

Dotazník 
Dotazník a túto správu si objednalo ministerstvo zahraničných vecí a vypracovala ich nezávislá externá 
organizácia. Dotazník má modulárnu štruktúru a obsahuje tieto časti, ktoré zodpovedajú témam určeným pre 
Konferenciu o budúcnosti Európy: 
kľúčové témy a úloha Európy 
zmena klímy a životné prostredie 
zdravie 
hospodárstvo a zamestnanosť 
úloha Európskej únie vo svete 
bezpečnosť a právny štát 
online svet 
európska demokracia 
migrácia a utečenci 
vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
 
Pri vypracúvaní dotazníka sa veľká pozornosť venovala kvalite, spoľahlivosti a správnosti formulácií otázok. 
Cieľom bolo zabezpečiť, aby boli otázky, tvrdenia a ponúkané možnosti neutrálne a nenavádzali respondentov. 
Otázky sa tiež revidovali s cieľom zabezpečiť, aby boli napísané v jednoduchom jazyku (úroveň B1). 
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Dotazník bol kvalitatívne testovaný v osobných rozhovoroch s respondentmi, ktorí patrili do cieľovej skupiny 
s cieľom zistiť, ako rôzne typy respondentov reagujú na otázky. Formulácia otázok sa upravila vždy, keď vysvitlo, 
že sú príliš zložité. 

Metódy analýzy 
V tejto štúdii sa použili dve metódy analýzy: 

Jednorozmerná analýza 

Pri jednorozmernej analýze sa na opis premenných v štúdii používajú opisné štatistiky. V tejto štúdii sa použili 
frekvencie a priemery. 

Dvojrozmerná analýza 

Dvojrozmerná analýza sa zameriava na vzťah medzi dvoma premennými, v tomto prípade vzťahom 
medzi významom rôznych tém a tým, či by sa nimi EÚ mala alebo nemala zaoberať na jednej strane a situačnou 
charakteristikou veku na strane druhej. Testovanie významnosti sa použilo na určenie toho, či rôzne vekové 
skupiny pripisujú danej téme rôzny stupeň dôležitosti a či majú rozdielne názory na to,  
či by sa týmito témami EÚ mala zaoberať. 

Podávanie správ a úplnosť 
Táto správa obsahuje (vizuálne) znázornenie výsledkov všetkých otázok položených respondentom v rámci 
prieskumu. Pri niektorých otázkach respondenti mohli uviesť „otvorené“ odpovede (na rozdiel od výberu zo 
súboru viacerých vopred stanovených odpovedí). Tieto otvorené odpovede sa potom kategorizovali 
a zapracovali do správy. Názory, ktoré respondenti uviedli v otvorených poliach pre komentáre, poslúžili ako 
podklad pre jednotlivé tematické dialógy v nadväznosti na dialóg s občanmi s názvom Vízia Európy. 
 
2. Hĺbkové tematické online dialógy 

O kľúčových témach Konferencie o budúcnosti Európy sa podrobnejšie diskutovalo v ôsmich tematických online 
dialógoch. Cieľom dialógov bolo zistiť, prečo si ľudia myslia to, čo si myslia, ako aj príčiny a pocity, z ktorých 
vychádzajú. Čo ich znepokojuje a aké vidia príležitosti? Počas stretnutí v rámci dialógu dostali účastníci aj 
príležitosť predniesť návrhy a nápady k jednotlivým témam. Mohli tiež nastoliť otázky, ktorými sa konferencia 
nezaoberá, ale ktoré sú pre nich dôležité. 
 
Tematické dialógy sa uskutočnili 12. a 14. októbra a 9. a 11. novembra. V októbri sa uskutočnili štyri tematické 
online dialógy zamerané na oblasť Hospodárstvo a demokracia. V novembri sa uskutočnili štyri tematické online 
dialógy zamerané na oblasť Klíma a EÚ vo svete. Na každom stretnutí dialógu sa zúčastnilo v priemere 29 ľudí 
(spolu 231). Účastníci sa hľadali v radoch účastníkov panelového prieskumu (pozri bod 1) a prostredníctvom 
sociálnych médií. 
 

3. Dialógy s osobitnými skupinami 

Vieme, že niektoré skupiny obyvateľov Holandska sú menej zvyknuté zúčastňovať sa na (online) prieskumoch 
a panelových diskusiách. Na získanie reprezentatívneho obrazu o „hlase Holandska“ bolo dôležité, aby aj oni mali 
možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory. Preto sme v rámci procesu Vízia Európy zorganizovali aj osobné 
dialógy. Názory a myšlienky, ktoré sme počas nich zozbierali, sa použili ako podklady pre odporúčania. 
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Cieľové skupiny 

Neexistuje jasná definícia cieľových skupín, ktoré sú ťažko osloviteľné. Výskum a skúsenosti ukázali,  
že je oveľa menej pravdepodobné, že sa na prieskumoch a diskusiách dobrovoľne zúčastnia obyvatelia 
Holandska, ktorí nepochádzajú zo západného prostredia. Keďže tvoria veľkú skupinu (14 % obyvateľov 
Holandska), boli vybraní, aby sa zúčastnili na dialógu Vízia Európy. Uplatnilo sa pri tom rovnaké štatistické 
váženie, ako pri osobách s nízkou úrovňou gramotnosti. Ide tiež o veľkú skupinu (2,5 milióna obyvateľov 
Holandska), ktorá sa čiastočne prekrýva so skupinou migrantov (39 %). Napokon sa uskutočnil dialóg 
so skupinou, ktorá sa len zriedka objavuje v prieskumoch a diskusiách a je kritická voči Európe, pričom s ňou má 
veľa profesionálnych kontaktov. Na účasť boli vybrané podniky v odvetví poľnohospodárstva. 
 
Uvedené skupiny boli oslovené prostredníctvom organizácií, do ktorých patria, ako sú združenia migrantov, 
záujmové skupiny a profesijné organizácie. Keďže sme obmedzili počet dialógov na osem, nemohli sme zahrnúť 
všetkých. Výber účastníkov bol preto do istej miery arbitrárny. Pri výbere účastníkov sme hľadali najmä ľudí, ktorí 
mali veľký záujem o účasť a chceli pomôcť pri miestnej organizácii, pričom sme zohľadnili aj praktické otázky, ako 
napríklad dostupnosť, pokiaľ ide o dátumy a miesta. 
 
Dialógy v teréne sa uskutočnili s členmi týchto organizácií: 
Stichting Hakder, komunita Alevitov, Schiedam 
Stichting Asha, hindustánska komunita, Utrecht (2 stretnutia) 
Piëzo, organizácia občianskej spoločnosti, Zoetermeer 
Taal doet Meer, organizácia za gramotnosť, Utrecht 
BoerenNatuur, združenie poľnohospodárskych družstiev 
Marokkanen Dialoog Overvecht marocká komunita, Utrecht 
Femmes for Freedom, záujmové združenie žien s migrantským pôvodom, Haag 
 
Na týchto dialógoch sa zúčastnilo spolu 110 mladých ľudí. 
 

4. Dialógy s mladými ľuďmi 

Mladí ľudia sú prioritnou cieľovou skupinou Konferencie o budúcnosti Európy. S cieľom aktívne podporiť ich 
účasť na dialógu s občanmi s názvom Vízia Európy a dodať väčšiu váhu názorom a myšlienkam tejto skupiny sa 
zorganizovalo päť osobných dialógov zameraných osobitne na mladých ľudí. Plánované šieste stretnutie 
s mladými ľuďmi muselo byť zrušené z dôvodu obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. 
 
Zasadnutia sa konali v týchto inštitúciách: 
Studievereniging Geschiedenis, združenie študentov histórie, Univerzita v Leidene 
Dr. Knippenbergcollege, stredná škola, Helmond 
Coalitie-Y, Sociálno-ekonomická rada (SER), mládežnícke združenie 
Graafschap College, inštitút vyššieho stredného odborného vzdelávania, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, stredná škola zameraná na STEM (technasium), Alkmaar 
 
Na týchto dialógoch sa zúčastnilo celkovo 95 mladých ľudí. 

Použité techniky diskusie 
Počas tematických online dialógov, dialógov s osobitnými skupinami a dialógov s mladými ľuďmi sa použila 
sokratovská metóda. Táto metóda sa v Holandsku používa už roky počas nášho Dňa dialógu, v rámci ktorého sa 
ľudia v celom Holandsku navzájom rozprávajú o otázkach, ktoré sa ich týkajú. Pri sokratovskej metóde 
moderátor uplatňuje tieto zásady: 
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Nechajte každého, aby povedal svoj príbeh. 
Nereagujte okamžite protichodným príbehom. 
Dávajte najavo vzájomný rešpekt. 
Hovorte za seba („myslím si“ namiesto „vraví sa“). 
Požiadajte o vysvetlenie, ak počujete len všeobecné tvrdenia. 
Nesúďte, namiesto toho skúmajte názory. 
Dajte priestor tichu, ak účastníci potrebujú časť na rozmýšľanie. 
 
Dialógy postupujú podľa modelu: divergencia – konvergencia – divergencia. Východiskovým bodom je, že najprv 
sa musíte rozchádzať (vytvoriť priestor pre individuálne pocity a názory), aby ste sa mohli zbližovať (debatovať 
o možných smerovaniach) a nakoniec sa opäť rozchádzať (napr. pozbierať jednotlivé odporúčania). Teória a prax 
ukazujú, že tento model zabezpečuje hladký dialóg. 
 
Všetky dialógy viedli profesionálni moderátori. 
 
5. Otvorený online prieskum: Dotazník a „swipovací“ nástroj“ („swipe do budúcnosti“). 

Dotazník k panelovému prieskumu mohli vyplniť aj všetci holandskí štátni príslušníci vrátane tých, ktorí majú 
bydlisko v zahraničí. Tento dotazník sa mohol vypĺňať od 1. septembra do 14. novembra 2021. Okrem toho počas 
toho istého obdobia mohli všetci obyvatelia Holandska využiť nástroj „swipe do budúcnosti“: je to online nástroj 
s 20 tvrdeniami. 

Odozva a vykonávanie 
Dotazník vyplnilo 1 967 respondentov a 6 968 respondentov reagovalo na všetky vyhlásenia vo „swipovacom 
nástroji“. Dotazník a „swipovací nástroj“ boli otvorené pre všetkých, mohol sa zapojiť každý bez podmienok 
alebo výberu. Otázky v dotazníku sa mohli preskakovať (neboli žiadne povinné otázky), aby sa maximalizovala 
účasť. Respondenti si možnosť „nechcem sa vyjadriť“ v dotazníku vyberali omnoho častejšie ako 
v reprezentatívnom panelovom prieskume. 
Životná situácia respondentov, ktorí odpovedali na otvorený dotazník a využili „swipovací nastroj“, sa rôznymi 
spôsobmi líšila od situácie účastníkov reprezentatívneho panelového prieskumu. Na rozdiel od výsledkov 
panelového prieskumu nie sú výsledky otvoreného dotazníka a „swipovacieho nástroja“ reprezentatívne. 
Výsledky otvoreného online prieskumu boli použité na doplnenie panelového prieskumu. Poskytujú náhľad 
na prevládajúce nálady a nápady v Holandsku. Návrhy na zlepšenia uvedené vo voľných textových poliach sa 
použili pri podtéme Diskusie a nápady online a osobne. Swipovací nastroj sa použil na získanie prehľadu 
o niektorých prevládajúcich náladách v Holandsku. Výsledky sa zohľadnili pri príprave odporúčaní. Keďže 
reprezentatívnosť je jednou z podmienok, v tejto správe sa výsledky otvoreného online prieskumu zohľadňujú 
len v obmedzenej miere. 
 
 
 
 
Toto je publikácia ministerstva zahraničných vecí. 
www.kijkopeuropa.nl 
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Ústredná vláda 

NNaaššaa  vvíízziiaa  EEuurróóppyy  
 
Názory, nápady a odporúčania 
 
 
 
Témy 
Zmena klímy a životné prostredie 
Migrácia 
Zdravie 
EÚ vo svete 
 
14. januára 2022 
 
Tento dokument je prekladom správy s názvom Naša vízia Európy: názory, nápady a odporúčania  
(Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen), ktorej holandská verzia bola uverejnená  
14. januára 2022 na stránke www.kijkopeuropa.nl. Tento preklad je zjednodušenou verziou,  
v ktorej bola na účely prekladu odstránená pôvodná úprava (ilustrácie a iné grafické prvky). 
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NNaaššaa  vvíízziiaa......  

Zhrnutie správy: prehľad všetkých odporúčaní 

Prostredníctvom dialógu s občanmi s názvom Naša vízia Európy sme zozbierali názory a nápady obyvateľov 
Holandska týkajúce sa budúcnosti Európy. Na základe toho sa Európskej únii predložili  
tieto odporúčania týkajúce sa posledných štyroch tém (celkový počet tém bol deväť). 

Zmena klímy a životné prostredie 

Udať jasný smer, ako má Európa pristupovať ku zmene klímy 
Zabezpečiť, aby krajiny a podniky užšie spolupracovali na cielených riešeniach 
Zaviesť spravodlivý a realizovateľný systém nakladania s emisiami CO2 
Jasnejšie a pozitívnejšie komunikovať o výzvach, ktoré prináša zmena klímy 
 
Obyvatelia Holandska si myslia, že by sa EÚ mala postaviť na čelo boja proti zmene klímy. Členské štáty  
by mali mať možnosť prijímať vlastné rozhodnutia, no musia sa usilovať o dosiahnutie rovnakých cieľov. Krajiny 
EÚ by sa nemali vzájomne obviňovať, ale viac sa snažiť o výmenu poznatkov a hľadanie spoločných riešení. 
Systém zdaňovania emisií CO2 je možno účinný, musí však byť aj spravodlivý, praktický a zrozumiteľný. 
Vo všeobecnosti si obyvatelia Holandska myslia, že EÚ by mala jasnejšie a pozitívnejšie komunikovať 
o problematike klímy. 

Migrácia 

1. Vyhnúť sa tomu, aby sa v diskusiách o utečencoch zabúdalo na nuansy 
2. Zabezpečiť spravodlivé a rozumné rozdelenie utečencov 
3. Využívať znalosti a skúsenosti na pomoc regiónom, z ktorých utečenci pochádzajú 
 
Obyvatelia Holandska si myslia, že je dôležité rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí utekajú z oblastí,  
ktoré nie sú bezpečné, a hospodárskymi utečencami. V diskusiách o utečencoch a integrácii sa dnes často zabúda 
na nuansy. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie utečencov v celej Európe by sa EÚ mala dohodnúť 
na jasných kritériách, ktoré budú spravodlivé voči členským štátom i ľuďom, ktorí utiekli zo svojich krajín. 
Obyvatelia Holandska tiež navrhujú, aby EÚ poskytla regiónom, ktoré prijímajú utečencov, nielen finančnú 
podporu, ale aj know-how. 

Zdravie 

1. V rámci pandémie konať proaktívnejšie 
2. Poskytovať cenovo dostupné a spoľahlivé lieky pre každého 
3. Krajiny sa musia samy usilovať, aby ich systémy zdravotnej starostlivosti boli spravodlivejšie a efektívnejšie 
 
Obyvatelia Holandska sa domnievajú, že krajiny EÚ by mali v boji proti pandémii užšie spolupracovať. Zvolené 
politiky na riešenie ochorenia COVID-19 sú niekedy mätúce. Pravidlá nemusia byť všade rovnaké, mali by však 
byť aspoň kompatibilné. Pokiaľ ide o vakcíny alebo lieky, obyvatelia Holandska chcú,  
aby sa náklady udržali na čo najnižšej úrovni, a zároveň, aby ich kvalita bola spoľahlivá a výroba zodpovedná. 
Okrem toho si myslíme, že je dôležité, aby veľké podniky nezneužívali svoju moc; zdravotná starostlivosť by mala 
byť primárne v kompetencii jednotlivých štátov. 
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Úloha EÚ vo svete 

1. Využiť silu EÚ, najmä pokiaľ ide o zásadné medzinárodné otázky 
2. Podporovať spoluprácu v rámci Európy i za jej hranicami, nie konflikty 
3. Ak ponúkame pomoc pri riešení konfliktov, pristupovať k tomu uvážlivo 
 
Obyvatelia Holandska si myslia, že európska spolupráca by sa mala zameriavať predovšetkým na závažné otázky 
spoločného záujmu. Na tieto otázky by sa mala zameriavať aj spolupráca EÚ s tretími krajinami. Okrem zmeny 
klímy a pandémie koronavírusu takéto otázky zahŕňajú aj medzinárodnú bezpečnosť a ochranu európskeho 
hospodárstva pred nekalými obchodnými praktikami. Tak v Európe, ako aj mimo nej, obyvatelia Holandska 
uprednostňujú spoluprácu pred konfliktom. Pokiaľ ide o prístup ku konfliktom, vždy sa treba usilovať o hľadanie 
nenásilného riešenia. 
 
 

ÚÚvvoodd  

Dialóg s občanmi s názvom Naša vízia Európy od 1. septembra do polovice novembra umožnil všetkým 
obyvateľom Holandska podeliť sa o svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti Európy. Holandsko predkladá 
Európskej únii (EÚ) odporúčania, ktoré vyplynuli z tohto dialógu, spolu so získanými názormi a nápadmi. Táto 
správa sa zameriava na posledné štyri témy (z deviatich). Prvých päť tém sa spracovalo v správe uverejnenej 3. 
decembra 2021. 

O iniciatíve Vízia Európy 

EÚ chce vedieť, čo si jej obyvatelia myslia o Európe. Na tento účel zorganizovala EÚ Konferenciu o budúcnosti 
Európy. Názory a nápady obyvateľov celej EÚ sa napokon premietnu do budúcich plánov pre Európu. V rámci 
tejto konferencie organizuje Holandsko národný dialóg s občanmi s názvom Naša vízia Európy. 
 
Naša vízia Európy bola spustená 1. septembra formou online zberu názorov a nápadov prostredníctvom 
prieskumu, na ktorom sa zúčastnila reprezentatívna skupina. S cieľom lepšie pochopiť počiatočné poznatky 
získané z tohto prieskumu a formulovať konkrétne odporúčania sme zorganizovali tematické online dialógy. 
Dialógy boli otvorené pre každého, kto sa chcel zapojiť. Potom sme sa vybrali po celej krajine, aby sme sa 
porozprávali s mladými ľuďmi a inými skupinami (ktoré je ťažšie osloviť). 

OOdd  žžiiaakkoovv,,  cceezz  ššttuuddeennttoovv  vvyyššššíícchh  ooddbboorrnnýýcchh  šškkôôll  aa  ššttuuddeennttoovv  uunniivveerrzzíítt  ppoo  ppooľľnnoohhoossppooddáárroovv,,  mmiiggrraannttoovv  aažž  
ssaammoottnnééhhoo  mmiinniissttrraa..  

V októbri a novembri sa uskutočnilo celkovo osem tematických online dialógov s priemerným počtom 
30 účastníkov. Zorganizovali sme tiež jeden online tematický dialóg a sedem tematických dialógov v teréne 
s rôznymi skupinami obyvateľov Holandska. Napríklad sme hovorili s tureckou komunitou v Schiedame 
a navštívili sme dobrovoľníkov z nadácie Piëzo v Zoetermeer. Na poslednom podujatí  
sa po dialógu zúčastnil aj minister zahraničných vecí Ben Knapen. Minister sa s účastníkmi rozprával o dialógu 
a názoroch na budúcnosť Európy. Napokon sme zorganizovali šesť stretnutí s rôznymi skupinami mladých ľudí. 
Napríklad sme navštívili strednú školu v Helmonde, inštitút stredného odborného vzdelávania v Doetincheme 
a Univerzitu v Leidene. 
 
„Ide o budúcnosť našich detí. Preto myslím, že je dôležité sa zapojiť.“ 
Účastník tematického dialógu 
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O tejto správe 

Na základe názorov a nápadov, ktoré sme zozbierali v uplynulých mesiacoch, sa EÚ predložili odporúčania 
obyvateľov Holandska. Rozhovory, ktoré sa uskutočnili medzi obyvateľmi Holandska, viedli k zaujímavým 
diskusiám a inovačným myšlienkam a návrhom. Niektoré z týchto myšlienok a návrhov sú zahrnuté  
v tejto správe. Obsah tejto správy tak predstavuje hlas Holandska: našu víziu Európy. 
 
Samozrejme, tak ako existujú rozdiely medzi európskymi krajinami a občanmi, ani v Holandsku nemáme vždy 
na všetko rovnaký názor. Práve tieto rozdiely sú však veľmi užitočné a sú dôležitou črtou demokracie. 
Odporúčania vyplývajú z najviac zastúpených názorov a nápadov účastníkov iniciatívy Naša vízia Európy. 
Opisujeme aj obavy, myšlienky a pocity, ktoré sú menej bežné, ale ktoré nás počas dialógov a online prieskumu 
zaujali. 
 
„Bolo príjemné, že som mal možnosť vyjadriť sa k veciam, na ktorých mi záleží a cítiť, že môj 
hlas sa berie do úvahy.“ 
Účastník tematického dialógu 
 
Pre Konferenciu o budúcnosti Európy sa určilo deväť tém. Tieto témy sú tiež stredobodom holandského dialógu 
s občanmi s názvom Naša vízia Európy. V októbri sme uverejnili priebežnú správu obsahujúcu počiatočné 
poznatky a nadväzujúce otázky na základe panelového prieskumu. Začiatkom decembra vyšla ďalšia správa, 
v ktorej sa opisujú názory, myšlienky a odporúčania k prvým piatim témam. Táto správa  
sa zaoberá poslednými štyrmi témami. 

PPrreeddcchhááddzzaajjúúccaa  sspprráávvaa  ––  ddeecceemmbbeerr  22002211  

Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť 
Európska demokracia 
Digitálna transformácia 
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

AAkkttuuáállnnaa  sspprráávvaa  ––  jjaannuuáárr  22002222  

Zmena klímy a životné prostredie 
Migrácia 
Zdravie 
EÚ vo svete 

Ďalšie kroky 

Na Konferencii o budúcnosti Európy sa sústreďujú nápady, názory a odporúčania všetkých obyvateľov EÚ. 
Na zasadnutiach sa bude diskutovať nielen o výsledkoch všetkých národných dialógov s občanmi,  
ale aj o výsledkoch iných iniciatív v rámci konferencie. Existujú napríklad aj európske panelové diskusie občanov 
a všetci občania EÚ (vrátane holandských občanov) majú prístup k európskej digitálnej platforme. 
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„Dúfam, že tí, čo vedú EÚ, zohľadnia moje názory a že im pomôžu správne  
sa rozhodovať.“ 
Účastník tematického dialógu 
 
Konferencia sa skončí na jar 2022. Holandsko potom vypracuje záverečnú správu o dialógu s občanmi: dokument 
zahŕňajúci túto a predchádzajúcu správu, ktorý bude obsahovať odporúčania ku všetkým deviatim témam. 
Konferencia vypracuje odporúčania pre svoje predsedníctvo: predsedu Európskeho parlamentu, predsedu Rady 
ministrov a predsedníčku Európskej komisie. Zaviazali sa preskúmať spôsoby, ako nadviazať na odporúčania. Pre 
holandskú vládu sú výsledky cenným príspevkom aj z hľadiska formovania politiky krajiny vo vzťahu k EÚ. 
 
Program do jari 2022 možno zhrnúť takto: 
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Harmonogram 

     Vízia Európy 

1. 
9. 

12.
 10
. 

22. – 23. 10
. 

15.  
11. 

3. 12. 14. 1.  21. – 22. 1. február 18. – 19. 2. 11. – 12. 3. 22. – 24. 4.   

Zber nápadov online          

 Tematické dialógy           

  Priebežné 
výsledky 
(priebežná 
správa) 

 Priebežná 
správa o témach 
týkajúcich sa 
hospodárstva 
a demokracie 

Priebežná 
správa 
o témach 
týkajúcich sa 
klímy a EÚ 
vo svete 

 Záverečn
á správa 
„Naša 
vízia 
Európy“ 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Zasadnutie 
konferencie 

   Zasadnutie 
konferencie  

 Zasadnutie 
konferencie  

(príp.) 
Zasadnutie 
konferencie  

Záverečné 
podujatie 
konferencie 

→ Odporúčania 
pre predsedov 
Európskeho 

parlamentu 
Európskej 

komisie 
Rady ministrov 

      ↑  ↑  ↑   

     Ďalšie názory a nápady týkajúce sa budúcnosti Európy: 

dialógy 
s občan
mi 

   európske panelové 
diskusie občanov 

  európska digitálna platforma  
(aj pre holandských občanov) 

Štruktúra tejto správy 

Táto správa sa zameriava na štyri témy. Pri každej z tém opisujeme: 
Odporúčania vychádzajúce zo všetkých súčastí dialógu s občanmi 
Diskusie a nápady online a osobne: dojmy z názorov, nápadov a diskusií v rámci (online a prezenčných) 

tematických dialógov 
 

Na konci správy sa nachádza vyhlásenie o zodpovednosti. 
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ZZmmeennaa  kkllíímmyy  aa  žžiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee  

Odporúčania – Náš pohľad na zmenu klímy a životné prostredie 

71 % obyvateľov Holandska považuje zmenu klímy a životné prostredie za dôležité otázky a myslí si, že EÚ by 
ich mala riešiť. 

11..  UUddaaťť  jjaassnnýý  ssmmeerr,,  aakkoo  mmáá  EEuurróóppaa  pprriissttuuppoovvaaťť  kkuu  zzmmeennee  kkllíímmyy  

68 % obyvateľov Holandska si myslí, že by sa EÚ mala postaviť na čelo boja proti zmene klímy. Globálne 
otepľovanie je problém, ktorý žiadna krajina nedokáže vyriešiť sama. Hoci všetci obyvatelia Holandska nemajú 
rovnaký názor na zmenu klímy, myslíme si, že EÚ v každom prípade musí vypracovať jasnejšiu víziu budúcnosti. 
Napriek zelenej dohode je zrejmé, že názory členských štátov sa často líšia. Krajiny by naďalej mali mať možnosť 
prijímať vlastné rozhodnutia, no musia sa usilovať o dosiahnutie rovnakých cieľov. Myslíme si tiež, že 
zodpovednosť nesieme aj my občania, a jej súčasťou je prispôsobenie nášho správania ako spotrebiteľov. 
 
„Holandsko chce prestať využívať zemný plyn, ale v Nemecku sa propaguje. Niekedy je dosť 
ťažké sa v tom vyznať.“ 

22..  ZZaabbeezzppeeččiiťť,,  aabbyy  kkrraajjiinnyy  aa  ppooddnniikkyy  uužžššiiee  ssppoolluupprraaccoovvaallii  nnaa  cciieelleennýýcchh  rriieeššeenniiaacchh  

Obyvatelia Holandska majú dojem, že keď ide o zmenu klímy a životné prostredie, krajiny často zvaľujú vinu 
jedna na druhú. Hlavný dôraz sa kladie na rozdiely, napríklad medzi chudobnými a bohatými krajinami v EÚ alebo 
medzi krajinami, ktoré majú viac alebo menej priemyslu. Boli by sme radšej, keby krajiny hľadali, na čom sa vedia 
dohodnúť. Podobné spoločnosti v rôznych krajinách si napríklad môžu vymieňať poznatky a spoločne pracovať 
na riešeniach. Do takého typu spolupráce v boji proti zmene klímy sa tiež môžu viac zapojiť chudobnejšie krajiny. 
Môžu pomôcť pri navrhovaní spoločných riešení a využívať ich. 
 
„V boji proti klimatickým zmenám by nemalo ísť o súperenie, ale spoluprácu.“ 

33..  ZZaavviieessťť  sspprraavvooddlliivvýý  aa  rreeaalliizzoovvaatteeľľnnýý  ssyyssttéémm  nnaakkllaaddaanniiaa  ss  eemmiissiiaammii  CCOO22  

Pri riešení zmeny klímy klade EÚ veľký dôraz na znižovanie emisií CO2. Obyvatelia Holandska si myslia, 
že potrebujeme lepší systém, ktorý bude spravodlivo penalizovať výrobcov aj spotrebiteľov. Nezhodujú sa 
v otázke, či by ľudnatejšie krajiny mali mať dovolené produkovať viac emisií CO2. Napríklad niektoré krajiny majú 
vysoko znečisťujúce priemyselné odvetvia, zatiaľ čo iné jednoducho majú veľký potenciál vyrábať ekologickú 
energiu. Tieto rozdiely je potrebné zohľadniť, aj keď bez toho, aby sa veci príliš komplikovali, pretože systém má 
byť zrozumiteľný pre všetkých. 
 
„Priemyselné krajiny veľa vyvážajú. Znamená to, že daň za CO2 majú platiť len ony? 
Myslím si, že by mali prispieť aj spotrebitelia.“ 
 

44..  JJaassnneejjššiiee  aa  ppoozziittíívvnneejjššiiee  kkoommuunniikkoovvaaťť  oo  vvýýzzvvaacchh,,  kkttoorréé  pprriinnááššaa  zzmmeennaa  kkllíímmyy  

Obyvatelia Holandska veľa počúvajú a čítajú o zmene klímy. Pre mnohých ľudí je to však stále abstraktná 
a komplikovaná predstava. Často sa vníma ako niečo, čo stojí obrovské množstvo peňazí, hoci boj proti zmene 
klímy prináša aj príležitosti, napríklad na podporu miestnej výroby potravín a vývoj nových, udržateľných 
technológií. EÚ môže tento tieto aspekty vysvetľovať lepšie a častejšie. Myslíme si tiež, že vedúci predstavitelia 
členských štátov by sami mohli dávať lepší príklad. Menej cestovania – napríklad medzi Bruselom a Štrasburgom 
– a viac online stretnutí môžu byť spôsobom ako podporiť udržateľnosť. 
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„Udržateľnosť sa stále príliš vníma cez náklady; mala by sa vnímať ako príležitosť, a nie ako 
hrozba.“ 

Diskusie a nápady online a osobne 

„Emisie CO2 by sme nemali vnímať ako právo, ale ako nežiaduci vedľajší účinok.“ 
 
„Mám dojem, že v Európe sa v súvislosti so zmenou klímy viac hovorí, ako robí.“ 
 
„Prísnejšie pravidlá v oblasti klímy nám časom môžu priniesť úžitok; sme kontinent založený na obchode a tu by 
sme mali hľadať príležitosti.“ 
 
„Nemôžeme čakať na iné kontinenty – na to nie je čas.“ 
 
NÁPAD: „Finančne odmeňovať krajiny, ak bude prekvitať ich prírodné prostredie a biodiverzita.“ 
 
NÁPAD: „Podporovať ekologický cestovný ruch v chudobných regiónoch EÚ.“ 
 

 
Študenti vyššej SOŠ v Doetincheme: „Cestovanie na dlhé vzdialenosti by malo byť naďalej dostupné 
pre všetkých“ 
 
Študentom na Graafschap College v Doetincheme sa navrhlo, že lietanie v rámci EÚ by malo zdražieť. 
Niektorí študenti súhlasili, pretože drahšie letenky ľudí motivujú, aby hľadali udržateľnejšie alternatívy. 
Zdôrazňovali však, že EÚ by mala zabezpečiť lepšie možnosti, ktoré šetria klímu, ako napríklad lepšie 
vlakové spojenia. Ďalší účastníci diskusie uviedli, že nepodporujú drahšie letenky. „Bohatí ľudia lietajú 
najviac a tí si to ľahko môžu dovoliť,“ povedal jeden z účastníkov. „Vyššie ceny ich neodradia 
od lietania, ale dovolenky vo vzdialených krajinách budú nedostupné pre bežných ľudí.“ 
 

 
 
Poľnohospodári podporujúci prírodu: „EÚ môže pomôcť šíriť poznatky o udržateľných riešeniach“ 
 
BoerenNatuur je združenie poľnohospodárskych družstiev. Súčasťou tematického dialógu bola 
aj diskusia o zmene klímy a životnom prostredí. Diskutéri zastávali názor, že uplatňovanie právnych 
predpisov EÚ v jednotlivých krajinách by sa mohlo zlepšiť, pričom ako príklad uviedli právne predpisy 
týkajúce sa dusíka. „V právnych predpisoch EÚ sa stanovuje len to, že sa stav prírodných oblastí „nemá 
zhoršovať“, ale táto požiadavka sa vykladá celkom ináč v južnej Európe ako v Holandsku.“ Väčšina 
účastníkov diskusie sa zhodla, že Európa by sa mala postaviť na čelo boja proti zmene klímy. 
Poľnohospodári si myslia, že slová nestačia; mali by viesť k výsledkom, predovšetkým prostredníctvom 
výmeny poznatkov. „V našom odvetví pracujeme na spôsoboch, ako dosiahnuť čistejšie 
poľnohospodárstvo. EÚ by mala pomôcť rýchlo šíriť relevantné poznatky.“ 
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MMiiggrráácciiaa  

(Migrácia a utečenci) 
 
Hranice medzi krajinami EÚ sú otvorené. Krajiny teda spolupracujú v rámci EÚ, napr. pri riadení vonkajších hraníc 
a boji proti prevádzačstvu migrantov. Diskutuje sa aj o spravodlivom rozdelení utečencov medzi krajiny EÚ. Ako 
sa nato pozerá Holandsko? 

Odporúčania – Náš pohľad na migráciu a utečencov 

65 % obyvateľov Holandska považuje problematiku migrácie a utečencov za dôležitú a domnieva sa, že EÚ by 
mala riešiť tieto otázky. 

11..  VVyyhhnnúúťť  ssaa  ttoommuu,,  aabbyy  ssaa  vv  ddiisskkuussiiáácchh  oo  uutteeččeennccoocchh  zzaabbúúddaalloo  nnaa  nnuuaannssyy  

70 % obyvateľov Holandska si myslí, že hranice na okrajoch Európy potrebujú lepšiu ochranu.  
A 72 % z nich by názor nezmenilo, aj keby to znamenalo, že bude viac utečencov vrátených do krajín, ktoré nie sú 
bezpečné. Obyvatelia Holandska si myslia, že by sa mala venovať väčšia pozornosť dôvodom, prečo ľudia utekajú 
z krajín, ktoré nie sú bezpečné. V niektorých prípadoch je dôvodom zmena klímy, v iných je to vojna. V diskusiách 
o utečencoch sa o základných dôvodoch často hovorí len v obmedzenej miere. A pridaná hodnota, ktorú môžu 
utečenci priniesť krajine, sa často spomenie len zbežne. Napokon si myslíme, že EÚ by mala viac rozlišovať medzi 
ľuďmi na hraniciach pochádzajúcimi z regiónov,  
ktoré nie sú bezpečné, a hospodárskymi utečencami. Celkovo si myslíme, že v debatách o migrácii a utečencoch 
sa často ignorujú základné dôvody a nezohľadňujú sa nuansy. Európski politici  
by mali byť schopní s tým niečo urobiť, a to tak, že budú dobrým príkladom. 
 
„Mali by sme utečencov vnímať ako našich blížnych. Pretože málokto z nás by sa len 
prizeral a nechal zomrieť niekoho, kto je v núdzi.“ 

22..  ZZaabbeezzppeeččiiťť  sspprraavvooddlliivvéé  aa  rroozzuummnnéé  rroozzddeelleenniiee  uutteeččeennccoovv  

Európsky imigračný úrad by mal byť schopný zabezpečiť spravodlivé rozdelenie utečencov medzi krajiny EÚ. 
Obyvatelia Holandska si však myslia, že by mali existovať jasné kritériá, aby sa určilo, čo je spravodlivé. Pre 
utečencov môže byť príťažlivá krajina s dobrým sociálnym systémom, no existujú aj iné faktory, ktoré sú dôležité 
tak pre utečenca, ako aj pre dotknutú krajinu. Napríklad v Holandsku máme nedostatok bývania. A niektoré 
krajiny alebo odvetvia naozaj potrebujú viac migrujúcich pracovníkov. Myslíme si, že je dôležité, aby EÚ tieto 
skutočnosti zohľadňovala pri rozdeľovaní utečencov. Jasné dohody  
nie sú len zrozumiteľnejšie, vyžadujú si aj menej diskusií. To je v konečnom dôsledku výhodné pre všetkých. 
 
„Utečenci musia mať možnosť využívať svoj talent aj v cieľovej krajine.“ 

33..  VVyyuužžíívvaaťť  zznnaalloossttii  aa  sskkúússeennoossttii  nnaa  ppoommoocc  rreeggiióónnoomm,,  zz  kkttoorrýýcchh  uutteeččeennccii  ppoocchhááddzzaajjúú  

67 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala poskytnúť väčšiu pomoc regiónom, ktoré nie sú bezpečné, 
aby sa zabránilo prílevu utečencov. Uvedomujeme si, že utečenci sa nerozhodnú opustiť svoju krajinu len tak. 
Preto by sme sa mali zaoberať príčinami, ako sú zmena klímy alebo konflikty, ktoré spôsobujú, že jednotlivé 
regióny nie sú bezpečné alebo sa v nich nedá prežiť. Podpora regiónov pôvodu utečencov zo strany EÚ by mohla 
byť vo forme poznatkov, nielen finančnej pomoci. Napríklad v Holandsku vieme veľa o poľnohospodárstve. 
Pomocou moderných poľnohospodárskych metód môžeme pomôcť iným krajinám lepšie sa vysporiadať so 
suchom a eróziou. Ľudia, ktorí utiekli do Európy, môžu absolvovať nejakú formu odbornej prípravy v európskej 
krajine a potom sami pomáhať svojim krajinám pôvodu.  
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Diskusie a nápady online a osobne 

„EÚ by mala zabezpečiť, aby konania o azyle prebiehali rýchlejšie. Potom by bolo viac miesta pre ľudí, ktorí to 
naozaj potrebujú.“ 
 
Poznám v susedstve veľa mladých ľudí, ktorí si chcú kúpiť dom, ale nemôžu nájsť nič, čo by si mohli dovoliť. A 
medzitým sa utečencom poskytuje bývanie. To považujem za problematické.“ 
 
„Zmena klímy bude naďalej nútiť ľudí, aby utekali zo svojich krajín. Zastaviť sa to nedá, no možno  
by sa to dalo lepšie regulovať.“ 
 
„Bývam v Betuwe. Keď sa oberajú hrušky a jablká, naozaj potrebujeme veľa migrujúcich pracovníkov.“ 
 
„Je dôvod, prečo nebezpečné regióny nie sú bezpečné; vlády sú často skorumpované. Ako vieme,  
čo sa stane s našou pomocou a peniazmi?“ 
 
NÁPAD: „Zamyslite sa aj nad miestnymi stratégiami, možnosťou je napríklad zapojiť miestnych občanov 
do prijímania utečencov a financovať miestne integračné iniciatívy.“ 
 
NÁPAD: „Na začiatok postaviť v mestách „minidomčeky“ pre utečencov. Tým by sa uvoľnil tlak na trh s bývaním 
a ľudia by viac podporovali ich prijímanie.“ 
 

 
Dobrovoľníci, ktorí boli sami utečencami: „Ľudia v Európe si udržiavajú odstup.“ 
 
Taal Doet Meer je dobrovoľnícke združenie, ktoré pomáha ľuďom, ktorí sú v Utrechte noví a hovoria 
cudzím jazykom, zapojiť sa do komunity. Počas tematických diskusií s týmto združením sa hovorilo 
nielen o migrácii, ale najmä o integrácii. Niektorí účastníci prišli do Holandska ako utečenci, napríklad  
aj diskutér zo Sýrie. „Po siedmich rokoch sa stále necítim ako Holanďan. Doteraz som si nenašiel prácu, 
hoci mám magisterský titul. Všimol som si, že európske krajiny sa zameriavajú hlavne na seba  
a nie sú plne otvorené iným krajinám a kultúram.“ Ďalší účastník diskusie povedal, že Európania  
si udržujú odstup aj medzi sebou. „Väčšina ľudí je sama; každý si robí to svoje. Ja si ale myslím,  
že by sme sa mali navzájom rozprávať a učiť sa jeden od druhého.“ 
 

 
 
Mladí ľudia z Nationale Jeugdraad (Národná rada mládeže): „Pusťte sem ľudí len vtedy,  
ak sa o nich dokážete dobre postarať.“ 
 
V Utrechte sa rozprávali členovia rôznych pracovných skupín Národnej rady mládeže (Nationale 
Jeugdraad; NJR). Účastníci (vo veku od 16 do 23 rokov) sa domnievajú, že pri rozdeľovaní utečencov  
po celej Európe by sa mali zohľadniť rôzne aspekty, ako napríklad počet obyvateľov krajiny, jej rozloha, 
sociálny systém a počet prijímacích centier. „Utečencov by ste mali pustiť do svojej krajiny len vtedy,  
ak sa o nich dokážete dobre postarať,“ povedal jeden z účastníkov diskusie. Mladí ľudia si tiež myslia,  
že ak krajina nedodrží dohody o prijímaní utečencov, mali by sa z toho vyvodiť následky. Napríklad  
by sa malo vynútiť zaplatenie pokuty. „A samotní utečenci by tiež mali mať možnosť vyjadriť sa,  
kam chcú ísť,“ povedal jeden účastník. „Napríklad, ak majú niekde rodinu, nemôžete ich poslať 
niekam inam.“ 
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ZZddrraavviiee  

(Zdravotná starostlivosť) 
 
Hoci zdravotnú starostlivosť riadia hlavne jednotlivé krajiny, európska politika ju môže podporiť a posilniť. 
Napríklad pri riešení krízy spôsobenej koronavírusom alebo počas iných (budúcich) zdravotných kríz. Alebo 
prostredníctvom spoločného výskumu závažných ochorení. Ako sa nato pozerá Holandsko? 

Odporúčania – Naša vízia zdravotnej starostlivosti 

64 % obyvateľov Holandska považuje zdravotnú starostlivosť za dôležitú a domnieva sa, že EÚ  
by mala riešiť tieto otázky. 

11..  LLeeppššiiee  rriiaaddiiťť  pprroottiieeppiiddeemmiicckkéé  ooppaattrreenniiaa  

83 % obyvateľov Holandska si myslí, že krajiny v EÚ by mali viac spolupracovať, aby zabránili šíreniu infekčných 
chorôb po celom svete. Hranice vírusy nezastavia. To sme videli teraz cez pandémiu koronavírusu. Politiky v EÚ 
môžu byť mätúce. To nie je dobré pre dodržiavanie pravidiel. Myslíme si, že opatrenia na zabránenie šíreniu 
vírusov v Európe by sa mali lepšie koordinovať, ale bez toho, aby museli byť pravidlá všade rovnaké. Mal by 
existovať priestor na rozhodovanie na miestnej úrovni. Nielen preto, že miery infekcie sa môžu líšiť, ale aj preto, 
že Európa sa skladá z rôznych kultúr. Niektoré opatrenia fungujú lepšie v jednej krajine ako v druhej. 
 
„Bývam v Holandsku v blízkosti nemeckých hraníc. Rôzne pravidlá súvisiace  
s COVID-om v týchto dvoch krajinách ma naozaj vytáčajú.“ 

22..  PPoosskkyyttoovvaaťť  cceennoovvoo  ddoossttuuppnnéé  aa  ssppooľľaahhlliivvéé  lliieekkyy  pprree  kkaažžddééhhoo  

71 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala podniknúť kroky, aby sme sa menej spoliehali na krajiny 
mimo EÚ, pokiaľ ide o vývoj, výrobu a dodávku liekov. Ak by to však znamenalo, že ľudia musia dlhšie čakať 
na lieky, názory sa rôznia. Obyvatelia Holandska si myslia, že by to skomplikovalo výrobu a distribúciu liekov. 
Na jednej strane v Holandsku prudko rastú náklady na starostlivosť a myslíme si, že je dôležité, aby sa náklady čo 
najdlhšie udržali na nízkej úrovni. Na druhej strane chceme byť schopní dôverovať liekom, aj keď prichádzajú 
zďaleka. Nejde len o otázku kvality, ale aj o udržateľnú a etickú výrobu. Celkovo si myslíme, že dôležité lieky by 
mali byť všeobecne dostupné, a to aj v chudobnejších krajinách. 
 
„Náklady na starostlivosť sú teraz také vysoké, že si ich takmer nemôžeme dovoliť. Preto by 
sme sa mali pokúsiť nakupovať nové lieky za čo najnižšie ceny.“ 

33..  KKrraajjiinnyy  ssaa  mmuussiiaa  ssaammyy  uussiilloovvaaťť,,  aabbyy  iicchh  ssyyssttéémmyy  zzddrraavvoottnneejj  ssttaarroossttlliivvoossttii  bboollii  sspprraavvooddlliivveejjššiiee  aa  eeffeekkttíívvnneejjššiiee  

Obyvatelia Holandska si robia starosti o zdravotnú starostlivosť a tieto obavy sa netýkajú len vplyvu pandémie 
COVID-19. Napríklad v nemocniciach musíme riešiť štrukturálne problémy týkajúce sa kapacít. Niektorí 
obyvatelia Holandska vplyv trhu na zdravotnú starostlivosť nevnímajú pozitívne. Chápeme, že farmaceutické 
spoločnosti musia získať späť svoje investície a že zdravotné poisťovne chcú služby nakupovať lacno, ale veľké 
spoločnosti by nemali zneužívať svoju moc. EÚ by to mala regulovať. Odhliadnuc od toho považujeme zdravotnú 
starostlivosť za primárne národnú záležitosť. Koniec koncov, samotné krajiny najlepšie vedia, aké sú miestne 
problémy a priority. Myslíme si však, že je dôležité, aby sa európske krajiny navzájom učili s cieľom zlepšovať 
zdravotnú starostlivosť. 
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Diskusie a nápady online a osobne 

„Pokiaľ ide o dostupnosť liekov v Európe, mali by sme byť o niečo opatrnejší. V tejto chvíli príliš veľa plytváme.“ 
 
„Je dobré, že Nemecko prijímalo pacientov s ochorením COVID-19 z Holandska. Rád by som videl viac takejto 
solidarity v Európe.“ 
 
„Bez ohľadu na to, kde v EÚ žijete a či ste bohatý alebo chudobný, každý má právo na dobrú zdravotnú 
starostlivosť.“ 
 
„Pri nákupe liekov pozerajte nielen na cenu, ale aj na etické hľadiská. Napríklad na to, či nebola na ich výrobu 
použitá detská práca.“ 
 
NÁPAD: „Zlepšiť zdravie Európanov znížením stresu. Napríklad znížte počet pracovných hodín za týždeň.“ 
 
NÁPAD: „Využite edukatívne hry alebo rozšírenú realitu s cieľom pomôcť mladým ľuďom,  
aby sa rozhodovali pre zdravšie alternatívy.“ 
 

 
Ľudia z Utrechtu s marockým pôvodom: „Zdravie niečo stojí“ 
 
Združenie Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) podporuje participáciu marockej komunity v štvrti 
Overvecht v Utrechte. Podporuje dialóg v tejto štvrti s cieľom zmierňovať znevýhodnenia. Účastníci 
tematického dialógu o víziách Európy zastávajú názor, že európska spolupráca má mnoho výhod. 
Niektorí účastníci si však myslia, že Holandsko je niekedy príliš závislé od iných krajín. Ako príklad  
bola uvedená pandémia COVID-19. Podľa diskutujúcich zdĺhavé rozhodovanie na európskej úrovni 
spôsobilo, že Holandsko začalo očkovať príliš neskoro. „Možno by bolo drahšie, keby Holandsko chcelo 
prijímať viac vlastných rozhodnutí“, povedal jeden účastník diskusie. „Ide však o zdravie a zdravie  
niečo stojí.“ 
 

 
 
Žiaci v Helmonde: „Lepšie byť múdrejší a kopírovať jeden od druhého, než aby všetci postupovali 
rovnako.“ 
 
Na strednej škole Dr. Knippenbergcollege v Helmonde žiaci vo veku 15 a 16 rokov diskutovali o tom, 
ako Európa zvláda pandémiu. Niektorí žiaci si myslia, že členské štáty EÚ by mali program očkovania 
stanoviť spoločne. Väčšina účastníkov si myslí, že jednotlivé krajiny majú lepšiu predstavu o tom,  
čo potrebujú a čo v nich funguje, a tak môžu lepšie rozhodnúť, čo je pre ich obyvateľstvo najlepšie. 
Napríklad vedia, ktoré sektory musia byť zaočkované ako prvé a ktoré môžu čakať. „Jasné, je fajn 
debatovať o tom na medzinárodnej úrovni“, povedal jeden zo žiakov. „Keď majú rôzne krajiny  
svoje vlastné a rôzne prístupy, môžu sa navzájom sledovať a učiť sa.“ 
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ÚÚlloohhaa  EEÚÚ  vvoo  ssvveettee  

Svet čelí obrovským výzvam. EÚ je presvedčená, že otázky ako zmena klímy a pandémie sa dajú riešiť  
len pomocou globálnej spolupráce. EÚ tiež chce, aby jej hlas bolo jasne počuť na svetovej scéne, podobne ako 
napríklad hlas Spojených štátov a Číny. Ako sa nato pozerá Holandsko? 

Odporúčania – Naša vízia úlohy EÚ vo svete 

56 % obyvateľov Holandska považuje úlohu EÚ vo svete za dôležitú otázku, ktorú by EÚ mala riešiť. 

11..  VVyyuužžiiťť  ssiilluu  EEÚÚ,,  nnaajjmmää  ppookkiiaaľľ  iiddee  oo  zzáássaaddnnéé  mmeeddzziinnáárrooddnnéé  oottáázzkkyy  

Vytvorenie EÚ je jedným z dôvodov, prečo Európania žijú v mieri viac ako 75 rokov; mnohí Holanďania  
to považujú za najväčší úspech EÚ. Okrem toho si obyvatelia Holandska myslia, že sila EÚ spočíva v spoločnom 
riešení veľkých medzinárodných výziev. Takými sú napríklad zmena klímy, pandémia a utečenecká kríza. Členské 
štáty môžu mať väčší vplyv aj na krajiny mimo EÚ, ak medzinárodné dohody uzatvárajú spoločne ako EÚ. 
Myslíme si, že Holandsko je príliš malé na to, aby samo dokázalo ovplyvniť tieto otázky. Na druhej strane ako 
obyvatelia Holandska chceme, aby naša krajina mohla naďalej prijímať vlastné rozhodnutia v súlade s našou 
kultúrou a našimi vlastnými záujmami. Spolupráca v Európe  
by sa preto mala zameriavať hlavne na zabezpečenie efektívnosti a vplyvu. 
 

„Dohody o medzinárodnej spolupráci sa ľahšie uzatvárajú na úrovni EÚ,  
ako keď to robia jednotlivé krajiny osobitne.“ 

22..  PPooddppoorroovvaaťť  ssppoolluupprrááccuu  vv  rráámmccii  EEuurróóppyy  ii  zzaa  jjeejj  hhrraanniiccaammii,,  nniiee  kkoonnfflliikkttyy  

66 % obyvateľov Holandska si myslí, že EÚ by mala vytvoriť silnejší blok proti iným veľmocenských zoskupeniam. 
Myslíme si, že vo svete je čoraz menej rovnováhy. Krajiny ako Čína a Rusko získavajú  
čoraz viac moci v rôznych oblastiach. To je niečo, čo nás veľmi znepokojuje. EÚ by sa preto mala zaoberať 
otázkami, ako sú medzinárodná bezpečnosť a ochrana európskeho hospodárstva pred nekalými obchodnými 
praktikami. Myslíme si, že je dôležité, aby sa členské štáty častejšie a rýchlejšie dohodli na jednotnom prístupe. 
Potom by mal náš hlas väčšiu váhu. To, že sú európske krajiny spolu silnejšie, neznamená, že sa chceme častejšie 
zapájať do konfliktov. Predovšetkým chceme dobrú spoluprácu aj s krajinami mimo Európy vždy, keď sa to dá. 
 

„Ak znížime vnútorné rozdiely a konflikty, zvýši sa viditeľnosť a vplyv EÚ na svetovej scéne.“ 

33..  AAkk  ppoonnúúkkaammee  ppoommoocc  pprrii  rriieeššeenníí  kkoonnfflliikkttoovv,,  pprriissttuuppoovvaaťť  kk  ttoommuu  uuvváážžlliivvoo  

Vzhľadom na rastúcu úlohu EÚ vo svete si 50 % obyvateľov Holandska myslí, že riešenie konfliktov vo svete je 
dôležitou otázkou. Je pre nás ťažké povedať, aký je najlepší spôsob riešenia konfliktov. Skúsenosti z minulosti 
ukázali, že vojenská intervencia nekončí vždy dobre. Výsledkom môžu byť nečakane vysoké náklady a ďalší prílev 
utečencov. Vzhľadom na tento miestny dosah by krajiny mali mať možnosť samé rozhodnúť, či sa chcú zapojiť 
do vojny. Vo všeobecnosti považujeme väčšiu spoluprácu medzi európskymi armádami za dobrú vec: myslíme si, 
že je dôležité, aby bola Európa schopná sa riadne brániť. Vždy však preferujeme riešiť konflikty bez toho, aby 
sme sa uchýlili k násiliu. 
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„Počas evakuácie z Afganistanu prišla každá krajina s vlastným plánom. Určite sa to nedalo 
spraviť lepšie?“ 

Diskusie a nápady online a osobne 

„EÚ by si pred tým, ako ostatným povie, čo majú robiť, mala zamiesť pred vlastným prahom.“ 
 
Európania nakupovaním čínskych výrobkov vo veľkých množstvách podporujú Čínu.“ 
 
„USA sú pre európsku obranu stále extrémne dôležité.“ 
 
„Keď ste v EÚ, znamená to, že aj vy máte miesto pri rokovacom stole. Takže sa môžete vyjadrovať k dôležitým 
rozhodnutiam.“ 
 
„EÚ sa musí prestať vnímať ako samostatný subjekt, pretože ním nie je. Je kooperatívnym združením európskych 
členských štátov a mala by sa podľa toho správať.“ 
 
NÁPAD: „Tak ako bývajú pravidelné medzinárodné samity o klíme, mala by existovať aj pravidelná konferencia 
o ľudských právach.“ 
 
NÁPAD: „Zefektívnenie európskych armád napríklad spoločným nákupom vybavenia.“ 
 

 
Marocko-holandské ženy: „Bráňte ľudské práva“ 
 
Femmes for Freedom je holandské združenie, ktoré bojuje proti núteným manželstvám, sexuálnemu 
útlaku a finančnému využívaniu dievčat a žien z bikultúrneho prostredia. Uskutočnilo sa stretnutie 
so skupinou marocko-holandských žien z tohto združenia. Účastníčky diskusie sa domnievajú, že EÚ je 
v súčasnosti príliš závislá od Ruska a Číny. „Vidno, že EÚ sa jednoducho neodváži robiť nič, pretože 
sa bojí sankcií,“ povedala jedna účastníčka. Ako príklad sa zmienili o výrobe liekov, ktoré niekedy  
nie sú ani zďaleka lacné. „Ak by prišlo ku konfliktu, Čína môže jednoducho zavrieť kohútik a nám 
neostane nič“, povedala ďalšia účastníčka. Nastolila sa aj otázka ľudských práv. „Predstierame, že nám 
na tom záleží, ale zatvárame oči pred tým, čo Čína robí Ujgurom“, povedala jedna z účastníčok diskusie. 
 

 
 
Žiaci zo strednej školy v Alkmaare zameranej na STEM („technasium“): „Nie spoločnej armáde“ 
 
Počas tematického dialógu žiaci zo strednej školy Jana Arentsza zameranej na STEM v meste  
Alkmaar hovorili o kladoch a záporoch spoločnej európskej armády. Diskutéri dali jasne najavo,  
že ju nepodporujú. „Ak by krajina v EÚ mala problém s krajinou mimo EÚ, museli by sme automaticky 
vstúpiť do vojny. Myslím, že krajiny by mali mať možnosť, aby sa o tomto rozhodli samy,“ povedal 
účastník diskusie. Diskutovalo sa aj o možnosti tretej svetovej vojny. Žiaci ju nepovažovali za veľmi 
pravdepodobnú, ale keby nastala, podľa nich by sa stále dalo nájsť rýchle riešenie. „Aj armády  
môžu dobre spolupracovať. Pokiaľ ide o mňa, európsku armádu netreba.“ 
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VVyyhhlláásseenniiee  oo  zzooddppoovveeddnnoossttii  

Iniciatíva Vízia Európy pozostáva z rôznych vzájomne prepojených formátov dialógu, pomocou  
ktorých sa zbierajú názory a nápady holandských občanov týkajúce sa budúcnosti Európy a EÚ.  
V tejto časti sa preukazuje, že vzájomne prepojené formáty dialógu sú v súlade s usmerneniami  
platnými pre národné panelové diskusie občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 

Štruktúra vzájomne prepojených formátov dialógu 

Použili sa tieto formy dialógu: 
1. Panelový prieskum 

Prieskum reprezentatívnej vzorky obyvateľov Holandska 
2. Hĺbkové tematické online dialógy 

Dialógy, v rámci ktorých sa so skupinou obyvateľov Holandska podrobnejšie diskutovalo o prvej priebežnej 
správe s názvom Naša vízia Európy: počiatočné poznatky a nadväzujúce otázky  
(8. októbra 2021). 

3. Dialógy s osobitnými skupinami 
Stretnutia s obyvateľmi Holandska, ktorí nie sú zvyknutí zúčastňovať sa na (online) prieskumoch a panelových 
diskusiách. 

4. Dialógy s mladými ľuďmi 
Stretnutia zamerané na európske témy, ktoré sú pre mladých ľudí najdôležitejšie. 

5. Otvorený online prieskum: Dotazník a „swipovací“ nástroj“ („swipe do budúcnosti“). 
Dotazník k panelovému prieskumu mohli vyplniť aj všetci holandskí štátni príslušníci vrátane tých,  
ktorí majú bydlisko v zahraničí. Tento dotazník sa mohol vypĺňať od 1. septembra  
do 14. novembra 2021. Okrem toho počas toho istého obdobia mohli všetci obyvatelia  
Holandska využiť nástroj „swipe do budúcnosti“: je to online nástroj s 20 tvrdeniami. 

 
 

11..  PPaanneelloovvýý  pprriieesskkuumm  

Holandský dialóg s občanmi Vízia Európy (Kijk op Europa) sa začal 1. septembra 2021 panelovým prieskumom. V 
tomto vyhlásení o zodpovednosti stručne opisujeme štruktúru a vykonávanie  
tejto panelovej štúdie. 

Cieľ a cieľová populácia 

Dialóg s názvom Vízia Európy sa začal online dotazníkom zameraným na to, čo si myslia obyvatelia Holandska 
o budúcnosti Európy. Dotazník bol predložený reprezentatívnej skupine a sprístupnený všetkým Holanďanom 
a Holanďankám (vrátane tých, ktorí/ktoré žijú v zahraničí). Okrem toho bol všetkým k dispozícii aj on-line nástroj 
„swipe do budúcnosti“, ktorý obsahoval 20 tvrdení, na ktoré ľudia mohli vyjadriť svoj názor. Výsledky 
panelového prieskumu poskytli vstupné informácie pre rôzne tematické dialógy v nadväznosti na dialóg 
s občanmi v rámci iniciatívy Vízia Európy. 
 
Cieľovou populáciou panelového prieskumu boli všetci obyvatelia Holandska, ktorí dovŕšili vek 18 rokov  
(k začiatku prieskumu v teréne) a ktorí majú zaregistrovaný pobyt v Holandsku v registri obyvateľov.  
Podľa holandského štatistického úradu (CBS) bolo k 1. januáru 2021 v tejto cieľovej skupine  
14 190 874 osôb. Dolná hranica 18 rokov je v súlade s vekom oprávňujúcim na účasť vo voľbách.  
Toto bola populácia určená pre panelový prieskum. 
  



 

 

325 
 

Práca v teréne 

Na získanie štatistického obrazu holandského obyvateľstva sa uskutočnil prieskum celoštátnej vzorky s viac ako 
100 000 účastníkmi (osvedčenie ISO, skupina Research Keurmerk, Holandská asociácia  
pre výskum trhu). Všetci títo účastníci sa zaregistrovali do panelového prieskumu a pravidelne uvádzali názory 
na rôzne témy. Okrem osobnej motivácie poskytovať informácie bolo vypĺňanie dotazníkov  
aj odmeňované. Z rôznych vedeckých štúdií vyplýva, že respondenti, ktorí dostávajú finančnú kompenzáciu 
za vyplnenie dotazníkov, neposkytujú výrazne odlišné odpovede ako respondenti  
bez kompenzácie (zdroj:  Znižujú stimuly kvalitu údajov získaných v prieskumoch? Cole, J. S., Sarraf,  
S. A., Wang, X., 2015). 
 
Práca v teréne sa začala 11. augusta 2021 a skončila 19. septembra 2021. Ako metóda zberu údajov  
sa použil internetový prieskum. Každý účastník panelového prieskumu dostal e-mail s individuálnym odkazom 
na online dotazník. Po dvoch týždňoch dostali účastníci prieskumu e-mail s upomienkou. Pozvánky na účasť sa 
zasielali po skupinách, v stratifikovanej forme (s náležitým ohľadom na rovnakú distribúciu medzi 
subpopuláciami), kým sa nedosiahol požadovaný počet respondentov. 

Vzorka a distribúcia 

Štúdia bola koncipovaná tak, že na dosiahnutie dobrej štatistickej spoľahlivosti sa muselo zúčastniť minimálne 
3 600 respondentov. V rámci tohto čísla sa dosiahla aj dobrá distribúcia, pokiaľ ide o jednotlivé doplnkové 
ukazovatele populácie. Holandské obyvateľstvo nie je jednoliate. Preto sa vopred zabezpečilo, aby skúmaná 
vzorka obsahovala náležitú distribúciu rôznych ukazovateľov. Holandsko je pomerne malá krajina, ale názory 
v jednotlivých regiónoch sa môžu líšiť. Relatívna dôležitosť, ktorú ľudia pripisujú jednotlivým témam, môže byť 
ovplyvnená (aj) miestom, kde žijú. Napríklad ľudia, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach, môžu mať iné názory 
na bezpečnosť ako obyvatelia miest. Okrem toho zo štúdií holandského Inštitútu pre sociálny výskum (SCP) 
vyplynulo, že vzdelanejší ľudia vo všeobecnosti podporujú EÚ  
viac ako menej vzdelaní a že mladí ľudia sú častejšie viac proeurópski ako starší (zdroj: ‘Wat willen Nederlanders 
van de Europese Unie?’ Čo očakávajú obyvatelia Holandska od Európskej únie?  
holandský Inštitút pre sociálny výskum, Haag, 2019). 
 
Preto sme vopred stanovili kvóty pre nasledujúce ukazovatele s cieľom zabezpečiť ich reprezentatívnu distribúciu 
v rámci vzorky: 1) región (rozdelenie regiónov podľa COROP), 2) vek a 3) úroveň vzdelania. Okrem toho vzorka 
reprezentuje tieto doplnkové ukazovatele: pohlavie, pôvod, hlavná každodenná činnosť a politické preferencie. 
 
Rozdelenie regiónov v systéme COROP sa vypracovalo na základe uzlového princípu (spádové oblasti, ktoré 
poskytujú služby alebo plnia regionálnu funkciu), pričom sa vychádzalo z tokov dochádzky do zamestnania. V 
niekoľkých prípadoch sa namiesto uzlového princípu rešpektovali hranice provincií.  
Ak po úprave hraníc obcí došlo k prekročeniu hraníc podľa COROP, tieto regióny sa upravili (zdroj: CBS).  
V rámci regiónov COROP sme zabezpečili dobrú distribúciu týchto vekových skupín:  
18 – 34; 35 – 54; 55 – 75 a viac ako 75. 
 
Napokon sme zabezpečili aj reprezentatívnu distribúciu jednotlivých úrovní vzdelania. Distribúcia v rámci vzorky 
respondentov je v súlade s celoštátnou distribúciou najvyššej dosiahnutej úrovne vzdelania, pričom sa použilo 
toto rozdelenie: 
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Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania  

Nízka: základné vzdelávanie, predodborné stredoškolské vzdelávanie (VMBO), vyššie 
všeobecné stredoškolské vzdelávanie (HAVO) alebo preduniverzitné vzdelávanie 
(VWO) (1. – 3. rok), vyššie stredoškolské odborné vzdelávanie (MBO) (1. rok) 

32,1 % 

Stredná: vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie (HAVO) alebo preduniverzitné 
vzdelávanie (VWO) (4. – 6. rok), vyššie stredoškolské odborné vzdelávanie (MBO)  
(2. – 4. rok) 

44,6 % 

Vysoká: vysokoškolské alebo univerzitné vzdelávanie 22,9 % 

Neznáma  0,4 % 

Odozva 
Panelového prieskumu sa zúčastnilo spolu 4 086 respondentov. Dosiahol sa cieľ 3 600 plne vyplnených 
dotazníkov. 
 
Odpovede podľa regiónov COROP a vekovej 
skupiny 

18 – 34 
rokov 

35 – 54 
rokov 

55 – 75 
rokov 

75 + rokov 

Severné Drenthe 11 14 17 5 

Juhovýchodné Drenthe 10 12 14 4 

Juhozápadné Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Severné Frízsko 20 22 25 8 

Juhovýchodné Frízsko 12 13 14 3 

Juhozápadné Frízsko 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Juhozápadný Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl a okolie 2 4 5 1 

Východný Groningen 7 10 12 3 

Zvyšok Groningenu 36 26 28 8 

Stredné Limbursko 13 17 21 7 
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Odpovede podľa regiónov COROP a vekovej 
skupiny 

18 – 34 
rokov 

35 – 54 
rokov 

55 – 75 
rokov 

75 + rokov 

Severné Limbursko 17 20 23 7 

Južné Limbursko 38 40 52 17 

Stredné Severné Brabantsko 34 35 35 11 

Severovýchodné Severné Brabantsko 41 43 51 14 

Západné Severné Brabantsko 40 47 49 15 

Juhovýchodné Severné Brabantsko 55 56 58 18 

Haarlem a okolie 13 18 18 7 

Alkmaar a okolie 14 19 19 6 

Amsterdam a okolie 116 104 88 23 

Het Gooi a Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Špička severného Holandska 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Severný Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Juhozápadný Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zvyšok Zeelandu 16 21 23 8 

Zeelandské Flámsko 6 8 9 3 

Leiden a okolie & Bollenstreek 30 31 31 10 

Haag a okolie 63 70 57 18 

Delft a Westland 19 15 15 4 

Rijnmond a okolie 103 107 99 31 

Východné Južné Holandsko 22 24 25 8 

Juhovýchodné Južné Holandsko 24 26 26 9 
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Odpovede podľa úrovne vzdelania   

Nízka 1 382 34 % 

Stredná 1 747 43 % 

Vysoká 915 22 % 

Neznáma  42 1 % 

Spoľahlivosť a reprezentatívnosť 

V prípade 4 086 respondentov je možné vyjadriť tvrdenia o celkovej populácii s 95 % spoľahlivosťou a 1,53 % 
toleranciou chybovosti. Spoľahlivosť a tolerancia chybovosti výsledkov závisia od veľkosti vzorky. Čím väčšia je 
vzorka, tým spoľahlivejšie a/alebo presnejšie možno extrapolovať výsledky na celkovú populáciu. 
 
Hladina spoľahlivosti je definovaná ako 1 (100 %) mínus hladina významnosti. Je štandardné predpokladať 
hladinu významnosti 5 %, čo znamená hladinu spoľahlivosti 95 %. To znamená, že ak by sa štúdia opakovala 
rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok, výsledky by poskytli rovnaký obraz  
v 95 % prípadov. 
Hladina presnosti (vyjadrená ako tolerancia chybovosti) označuje rozsah hodnôt, v rámci  
ktorých sa nachádza skutočná hodnota v celkovej populácii, alebo inými slovami, do akej miery  
sa výsledky vzorky môžu líšiť od výsledkov, ktoré by sa získali, ak by dotazník vyplnila celá populácia. Tolerancia 
chybovosti 1,53 % znamená, že skutočná hodnota v celej populácii môže byť až o 1,53 % vyššia alebo nižšia ako 
hodnota vo vzorke. V praxi to znamená, že ak zo vzorky vyplýva, že 50 % respondentov považuje konkrétnu tému 
za dôležitú, skutočný percentuálny podiel môže byť až o 1,53 % nižší alebo vyšší  
ako 50 % (t. j. medzi 48,47 % a 51,53 %). V (štatistickom) kvantitatívnom výskume je bežná a všeobecne 
akceptovaná tolerancia chybovosti až do výšky 5 %. 
 
Okrem spoľahlivosti je dôležitá aj reprezentatívnosť vzorky. Keďže pozvánky na účasť na prieskume  
boli zaslané po skupinách a stratifikované, výsledky sú reprezentatívne, pokiaľ ide o regióny COROP a vekové 
skupiny v každom regióne COROP. Výsledky sú tiež v súlade s celoštátnou distribúciou najvyššej dosiahnutej 
úrovne vzdelania. 

Ďalšie doplnkové ukazovatele 

Respondentom v panelovom prieskume sa položilo niekoľko ďalších otázok, týkajúcich sa ich situácie. Otázky sa 
týkali pohlavia, názorov na EÚ, pôvodu, hlavnej každodennej činnosti a toho, za ktorú politickú stranu by 
hlasovali, ak by sa voľby konali v tom čase. 
 
49 % respondentov boli muži, 50 % ženy a 1 % na túto otázku radšej neodpovedalo. 
 
51 % respondentov považuje členstvo Holandska v EÚ za dobrú vec, 13 % za zlú, a 36 % má neutrálny postoj, 
alebo na túto otázku nemá názor. 
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95 % respondentov sa narodilo v Holandsku. U 89 % respondentov sa obaja rodičia narodili v Holandsku.  
V prípade 5 % respondentov sa obaja rodičia narodili v zahraničí. 

Aktuálne politické preferencie respondentov 

Strana % 

VVD 14 % 

PVV 13 % 

SP 8 % 

D66 6 % 

CDA 6 % 

Strana práce (PvdA) 6 % 

Strana za zvieratá 4 % 

Zelená ľavica (GroenLinks) 4 % 

Kresťanská únia 3 % 

JA21 3 % 

Hnutie poľnohospodárov a občanov (BoerBurgerBeweging) 2 % 

Demokratické fórum 2 % 

Reformovaná politická strana (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (MYSLI) 1 % 

Skupina Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Strana Den Haan 0 % 

Iné 2 % 

Nevyplnené 3 % 

Neželám si uviesť 13 % 

Nevolím 5 % 
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Aká je vaša hlavná každodenná činnosť v súčasnosti? 

Zamestnanie % 

Školská dochádzka/štúdium 6 % 

Zamestnanec (zamestnankyňa) so skráteným pracovným úväzkom 16 % 

Zamestnanie s plným pracovným úväzkom 31 % 

SZČO 3 % 

V domácnosti 5 % 

Uchádzač(-ka) o zamestnanie 2 % 

Dobrovoľník(-čka) 2 % 

Práceneschopný(-á) 6 % 

Na dôchodku 27 % 

Iné 1 % 

Neželám si uviesť 1 % 

Dotazník 

Dotazník a túto správu si objednalo ministerstvo zahraničných vecí a vypracovala ich nezávislá externá 
organizácia. Dotazník má modulárnu štruktúru a obsahuje tieto časti, ktoré zodpovedajú témam určeným pre 
Konferenciu o budúcnosti Európy: 
kľúčové témy a úloha Európy 
zmena klímy a životné prostredie 
zdravie 
hospodárstvo a zamestnanosť 
úloha Európskej únie vo svete 
bezpečnosť a právny štát 
online svet 
európska demokracia 
migrácia a utečenci 
vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 
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Pri vypracúvaní dotazníka sa veľká pozornosť venovala kvalite, spoľahlivosti a správnosti formulácií otázok. 
Cieľom bolo zabezpečiť, aby boli otázky, tvrdenia a ponúkané možnosti neutrálne a nenavádzali respondentov. 
Otázky sa tiež revidovali s cieľom zabezpečiť, aby boli napísané v jednoduchom jazyku (úroveň B1). 
 
Dotazník bol kvalitatívne testovaný v osobných rozhovoroch s respondentmi, ktorí patrili do cieľovej skupiny 
s cieľom zistiť, ako rôzne typy respondentov reagujú na otázky. Formulácia otázok sa upravila vždy, keď vysvitlo, 
že sú príliš zložité. 

Metódy analýzy 

V tejto štúdii sa použili dve metódy analýzy: 

JJeeddnnoorroozzmmeerrnnáá  aannaallýýzzaa  

Pri jednorozmernej analýze sa na opis premenných v štúdii používajú opisné štatistiky. V tejto štúdii  
sa použili frekvencie a priemery. 

DDvvoojjrroozzmmeerrnnáá  aannaallýýzzaa  

Dvojrozmerná analýza sa zameriava na vzťah medzi dvoma premennými, v tomto prípade vzťahom 
medzi významom rôznych tém a tým, či by sa nimi EÚ mala alebo nemala zaoberať na jednej strane 
a doplnkovým ukazovateľom veku na strane druhej. Testovanie významnosti sa použilo na určenie toho,  
či rôzne vekové skupiny pripisujú danej téme rôzny stupeň dôležitosti a či majú rozdielne názory na to,  
či by sa týmito témami EÚ mala zaoberať. 

Podávanie správ a úplnosť 

V tejto správe sa analyzujú výsledky všetkých otázok položených respondentom v rámci prieskumu.  
Pri niektorých otázkach respondenti mohli uviesť „otvorené“ odpovede (na rozdiel od výberu zo súboru 
viacerých vopred stanovených odpovedí). Tieto otvorené odpovede sa potom kategorizovali a zapracovali 
do správy. Názory, ktoré respondenti uviedli v otvorených poliach pre komentáre, poslúžili ako podklad pre 
jednotlivé tematické dialógy v nadväznosti na dialóg s občanmi s názvom Vízia Európy. 
 

22..  HHĺĺbbkkoovvéé  tteemmaattiicckkéé  oonnlliinnee  ddiiaallóóggyy  

O kľúčových témach Konferencie o budúcnosti Európy sa podrobnejšie diskutovalo v ôsmich tematických online 
dialógoch. Cieľom dialógov bolo zistiť, prečo si ľudia myslia to, čo si myslia, ako aj príčiny a pocity, z ktorých 
vychádzajú. Čo ich znepokojuje a aké vidia príležitosti? Počas stretnutí v rámci dialógu dostali účastníci aj 
príležitosť predniesť návrhy a nápady k jednotlivým témam. Mohli tiež nastoliť otázky,  
ktorými sa konferencia nezaoberá, ale ktoré sú pre nich dôležité. 
 
Tematické dialógy sa uskutočnili 12. a 14. októbra a 9. a 11. novembra. V októbri sa uskutočnili štyri tematické 
online dialógy zamerané na oblasť Hospodárstvo a demokracia. V novembri sa uskutočnili  
štyri tematické online dialógy zamerané na oblasť Klíma a EÚ vo svete. Na každom stretnutí dialógu  
sa zúčastnilo v priemere 29 ľudí (spolu 231). Účastníci sa hľadali v radoch účastníkov panelového prieskumu 
(pozri bod 1) a prostredníctvom sociálnych médií. 
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33..  DDiiaallóóggyy  ss  oossoobbiittnnýýmmii  sskkuuppiinnaammii  

Vieme, že niektoré skupiny holandských obyvateľov sú menej zvyknuté zúčastňovať sa na (online) prieskumoch 
a panelových diskusiách. Na získanie reprezentatívneho obrazu o „hlase Holandska“  
bolo dôležité, aby aj oni mali možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory. Preto sme v rámci procesu Vízia Európy 
zorganizovali aj osobné dialógy. Názory a myšlienky, ktoré sme počas nich zozbierali, sa použili  
ako podklady pre odporúčania. 

Cieľové skupiny 

Neexistuje jasná definícia cieľových skupín, ktoré sú ťažko osloviteľné. Výskum a skúsenosti ukázali,  
že je oveľa menej pravdepodobné, že sa na prieskumoch a diskusiách dobrovoľne zúčastnia obyvatelia 
Holandska, ktorí nepochádzajú zo západného prostredia. Keďže tvoria veľkú skupinu (14 % obyvateľov 
Holandska 1), boli vybraní, aby sa zúčastnili na dialógu Vízia Európy. Uplatnilo sa pri tom rovnaké štatistické 
váženie, ako pri osobách s nízkou úrovňou gramotnosti. Ide tiež o veľkú skupinu  
(2,5 milióna obyvateľov Holandska), ktorá sa čiastočne prekrýva so skupinou migrantov (39 %). Napokon sa 
uskutočnil dialóg so skupinou, ktorá sa len zriedka objavuje v prieskumoch a diskusiách a je kritická voči Európe, 
pričom s ňou má veľa profesionálnych kontaktov. Na účasť boli vybrané podniky v odvetví poľnohospodárstva. 
 
Uvedené skupiny boli oslovené prostredníctvom organizácií, do ktorých patria, ako sú združenia migrantov, 
záujmové skupiny a profesijné organizácie. Keďže sme obmedzili počet dialógov na osem, nemohli sme zahrnúť 
všetkých. Výber účastníkov bol preto do istej miery arbitrárny. Pri výbere účastníkov sme hľadali najmä ľudí, ktorí 
mali veľký záujem o účasť a chceli pomôcť pri miestnej organizácii, pričom sme zohľadnili aj praktické otázky, ako 
napríklad dostupnosť, pokiaľ ide o dátumy a miesta. 
 
Dialógy v teréne sa uskutočnili s členmi týchto organizácií: 
Stichting Hakder, komunita Alevitov, Schiedam 
Stichting Asha, hindustánska komunita, Utrecht (2 stretnutia) 
Piëzo, organizácia občianskej spoločnosti, Zoetermeer 
Taal doet Meer, organizácia na podporu gramotnosti, Utrecht 
BoerenNatuur, združenie poľnohospodárskych družstiev 
Marokkanen Dialoog Overvecht, marocká komunita, Utrecht 
Femmes for Freedom, záujmové združenie žien s migrantským pôvodom, Haag 
 
Na týchto dialógoch sa zúčastnilo spolu 110 mladých ľudí. 
 

44..  DDiiaallóóggyy  ss  mmllaaddýýmmii  ľľuuďďmmii  

Mladí ľudia sú prioritnou cieľovou skupinou Konferencie o budúcnosti Európy. S cieľom aktívne podporiť ich 
účasť na dialógu s občanmi s názvom Vízia Európy a dodať väčšiu váhu názorom a myšlienkam  
tejto skupiny sa zorganizovalo šesť osobných dialógov zameraných osobitne na mladých ľudí. 
 
Zasadnutia sa konali v týchto inštitúciách: 
Studievereniging Geschiedenis, združenie študentov histórie, Univerzita v Leidene 
Dr. Knippenbergcollege, stredná škola, Helmond 
Coalitie-Y, Sociálno-ekonomická rada (SER), mládežnícke združenie 
Graafschap College, inštitút vyššieho stredného odborného vzdelávania, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, stredná škola zameraná na STEM (technasium), Alkmaar 
Národná rada mládeže (stretnutie sa uskutočnilo na externom mieste) 
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Na týchto dialógoch sa zúčastnilo celkovo 110 mladých ľudí. 

Použité techniky diskusie 

Počas tematických online dialógov, dialógov s osobitnými skupinami a dialógov s mladými ľuďmi  
sa použila sokratovská metóda. Táto metóda sa v Holandsku používa už roky počas nášho Dňa dialógu, v rámci 
ktorého sa ľudia v celom Holandsku navzájom rozprávajú o otázkach, ktoré sa ich týkajú.  
Pri sokratovskej metóde moderátor uplatňuje tieto zásady: 
 
Nechajte každého, aby povedal svoj príbeh. 
Nereagujte okamžite protichodným príbehom. 
Dávajte najavo vzájomný rešpekt. 
Hovorte za seba („myslím si“ namiesto „vraví sa“). 
Požiadajte o vysvetlenie, ak počujete len všeobecné tvrdenia. 
Nesúďte, namiesto toho skúmajte názory. 
Dajte priestor tichu, ak účastníci potrebujú časť na rozmýšľanie. 
 
Dialógy postupujú podľa modelu: divergencia – konvergencia – divergencia. Východiskovým bodom je,  
že najprv sa musíte rozchádzať (vytvoriť priestor pre individuálne pocity a názory), aby ste sa mohli zbližovať 
(debatovať o možných smerovaniach) a nakoniec sa opäť rozchádzať (napr. pozbierať jednotlivé odporúčania). 
Teória a prax ukazujú, že tento model zabezpečuje hladký dialóg. 
 
Všetky dialógy viedli profesionálni moderátori. 
 

55..  OOttvvoorreennýý  oonnlliinnee  pprriieesskkuumm::  DDoottaazznnííkk  aa  „„sswwiippoovvaaccíí““  nnáássttrroojj““    
((„„sswwiippee  ddoo  bbuuddúúccnnoossttii““))..  

Dotazník k panelovému prieskumu mohli vyplniť aj všetci holandskí štátni príslušníci vrátane tých,  
ktorí majú bydlisko v zahraničí. Tento dotazník sa mohol vypĺňať od 1. septembra do 14. novembra 2021. Okrem 
toho počas toho istého obdobia mohli všetci obyvatelia Holandska využiť nástroj „swipe do budúcnosti“: je to 
online nástroj s 20 tvrdeniami. 

Odozva a vykonávanie 

Dotazník vyplnilo 1 967 respondentov a 6 968 respondentov reagovalo na všetky vyhlásenia vo „swipovacom 
nástroji“. Dotazník a „swipovací nástroj“ boli otvorené pre všetkých; mohol sa zapojiť každý bez podmienok 
alebo výberu. Otázky v dotazníku sa mohli preskakovať (neboli žiadne povinné otázky), aby sa maximalizovala 
účasť. Respondenti si možnosť „nechcem sa vyjadriť“ v dotazníku vyberali omnoho častejšie ako 
v reprezentatívnom panelovom prieskume. 
Životná situácia respondentov, ktorí odpovedali na otvorený dotazník a využili „swipovací nastroj“,  
sa rôznymi spôsobmi líšila od situácie účastníkov reprezentatívneho panelového prieskumu. Na rozdiel 
od výsledkov panelového prieskumu nie sú výsledky otvoreného dotazníka a „swipovacieho nástroja“ 
reprezentatívne. Výsledky otvoreného online prieskumu boli použité na doplnenie panelového prieskumu. 
Poskytujú náhľad na prevládajúce nálady a nápady v Holandsku. Návrhy na zlepšenia uvedené vo voľných 
textových poliach sa použili pri podtéme Diskusie a nápady online a osobne. Swipovací nastroj sa použil 
na získanie prehľadu o niektorých prevládajúcich náladách v Holandsku. Výsledky sa zohľadnili pri príprave 
odporúčaní. Keďže reprezentatívnosť je jednou z podmienok, v tejto správe sa výsledky otvoreného online 
prieskumu zohľadňujú len v obmedzenej miere. 
 
Toto je publikácia ministerstva zahraničných vecí. 
www.kijkopeuropa.nl 
  



III – Odkazy na výsledky národných podujatí 

 

• Belgicko 

• Bulharsko 

• Česko 

• Dánsko 

• Nemecko 

• Estónsko 

• Írsko 

• Grécko 

• Španielsko 

• Francúzsko 

• Chorvátsko 

• Taliansko 

• Cyprus 

• Lotyšsko 

• Litva 

• Luxembursko 

• Maďarsko 

• Malta 

• Holandsko 

• Rakúsko 

• Poľsko 

• Portugalsko 

• Rumunsko 

• Slovinsko 

• Slovensko 

• Fínsko 

• Švédsko 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/belgium
https://futureu.europa.eu/pages/bulgaria
https://futureu.europa.eu/pages/czechia
https://futureu.europa.eu/pages/denmark
https://futureu.europa.eu/pages/germany
https://futureu.europa.eu/pages/estonia
https://futureu.europa.eu/pages/ireland
https://futureu.europa.eu/pages/greece
https://futureu.europa.eu/pages/spain
https://futureu.europa.eu/pages/france
https://futureu.europa.eu/pages/croatia
https://futureu.europa.eu/pages/italy
https://futureu.europa.eu/pages/cyprus
https://futureu.europa.eu/pages/latvia
https://futureu.europa.eu/pages/lithuania
https://futureu.europa.eu/pages/luxembourg
https://futureu.europa.eu/pages/hungary
https://futureu.europa.eu/pages/malta
https://futureu.europa.eu/pages/netherlands
https://futureu.europa.eu/pages/austria
https://futureu.europa.eu/pages/poland
https://futureu.europa.eu/pages/portugal
https://futureu.europa.eu/pages/romania
https://futureu.europa.eu/pages/slovenia
https://futureu.europa.eu/pages/slovakia
https://futureu.europa.eu/pages/finland
https://futureu.europa.eu/pages/sweden


IV – Odkaz na správu z viacjazyčnej digitálnej platformy 

 

Mnohojazyčná digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy – správa z februára 

2022 

 

 

_________________________ 

  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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