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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 

 

26. Návrh: Ochrana údajov51 

                                                           
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. 
51Odporúčania občanov, ktoré sú hlavným zdrojom návrhu: EPO2: 7, 8, 9; Holandsko (NPO): 1.3, 4.3. 
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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;5253 

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;5455 

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.5758 

 

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 

                                                           
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. 
60Odporúčanie EPO2 číslo 5. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.1.1. Odporúčanie holandského NPO číslo 3.1. 
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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;6263 

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.6566 

 

 

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;6768 

2. Posilniť koordináciu vnútroštátnych orgánov kybernetickej bezpečnosti a vyvinúť dodatočné úsilie, 
vďaka ktorému sa budú pravidlá na úrovni EÚ vykonávať aj na vnútroštátnej úrovni.6970 

 

                                                           
61Odporúčanie 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. 
64Odporúčania EPO2 číslo 5 a 28. Odporúčanie belgického NPO číslo 2.3.2, 2.3.3. 

65Odporúčanie 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. 
67Odporúčanie EPO2 číslo 13. 

68 Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu. 
69Odporúčanie EPO2 číslo 13. 

70 Touto otázkou sa zaoberá aj pracovná skupina pre digitálnu transformáciu. 
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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;7273 

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;7576 

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 

 
 
 

30. Návrh: Práva zvierat, poľnohospodárstvo79 
 

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

                                                           
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. 



30 

SK 

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;8081 

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.8384 

 
 
  

                                                           
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. 


