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„Změna klimatu a životní prostředí“ 

 

1. Návrh: zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění 

CÍL: Bezpečná, udržitelná, spravedlivá, klimaticky odpovědná a cenově dostupná produkce potravin, 

při dodržení zásad udržitelnosti, respektování životního prostředí, ochraně biologické rozmanitosti 

a ekosystémů při současném zajištění potravinového zabezpečení: 

Opatření: 

1. Přinést do popředí koncept zelené a modré ekonomiky podporou účinného zemědělství a 
rybolovu šetrnému k životnímu prostředí a klimatu v EU i na celém světě, včetně ekologického 
zemědělství a dalších forem inovativního a udržitelného zemědělství, jako je vertikální 
zemědělství, které umožňují produkovat více potravin s menšími vstupy a zároveň snižují emise a 
dopad na životní prostředí, avšak stále zaručují vysokou produktivitu a zabezpečení potravin 
(Panel 3 – doporučení 1, 2 a 10; Panel 2 – doporučení 4) 

2. Přesměrování dotací na ekologické a udržitelné zemědělství, které splňuje jasné normy v oblasti 

životního prostředí a pomáhá plnit celosvětové klimatické cíle, a posílení pobídek (Panel 3, 

doporučení 1, 12) 

3. Uplatňování zásady oběhového hospodářství v zemědělství a podporování opatření proti plýtvání 

potravinami (diskuse pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma (MDP)) 

4. Výrazné snížení používání chemických pesticidů a hnojiv v souladu se stávajícími cíli a zároveň 

zajištění potravinového zabezpečení a podpory výzkumu zaměřeného na vývoj udržitelnějších a 

přírodních alternativ (Panel 3 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny) 

5. Zavedení certifikace pohlcování uhlíku na základě spolehlivého, pevného a transparentního 

uhlíkového účetnictví (diskuse na plenárním zasedání) 

6. Více výzkumu a inovací, mimo jiné v oblasti technologických řešení pro udržitelnou výrobu, 

odolnost rostlin a přesné zemědělství, a více komunikačních, poradenských systémů a odborné 

přípravy pro a od zemědělců (Panel 3 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny, diskuse na 

plenárním zasedání) 

7. Odstranění sociálního dumpingu a posílení spravedlivého a ekologického přechodu zemědělství k 

lepším pracovním místům s vysoce kvalitními bezpečnostními, zdravotními a pracovními 

podmínkami (diskuse pracovní skupiny) 

8. Řešení aspektů, jako je používání plastů v zemědělských fóliích, a způsoby, jak snížit spotřebu vody 

v zemědělství (MDP) 

9. Odůvodněná šlechtění a produkce masa se zaměřením na dobré životní podmínky zvířat a udržitelnost 
s využitím opatření, jako je jasné označování, vysoké standardy a společné normy pro chov a přepravu 
zvířat, posílení vazby mezi chovem a krmivem (Panel 3 – doporučení 16 a 30) 

 

2. Návrh: zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění 

CÍL: Chránit a obnovovat biologickou rozmanitost, krajinu a oceány a odstranit znečištění 

Opatření: 
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1. Vytváření, obnovení, lepší spravování a rozšiřování chráněných oblastí – pro zachování 

biologické rozmanitosti (doporučení FR, Panel 3 – doporučení 11) 

2. Zavedení systému nátlaku a odměňování v boji proti znečištění uplatňováním zásady „znečišťovatel 

platí“, který by měl být zohledněn i v daňových opatřeních, a souběžně zvyšování informovanosti a 

pobídek (Panel 3 – doporučení 32, doporučení FR, diskuse na plenárním zasedání) 

3. Posílení úlohy obcí při územním plánování a výstavbě nových budov podporující modro-zelenou 

infrastrukturu, zamezení a zastavení dalšího zakrývání půdy a povinné zelené plochy nových 

staveb s cílem podpořit biologickou rozmanitost a městské lesní porosty (Panel 3 – doporučení 5, 

Panel 1 – doporučení 18, doporučení FR) 

4. Chránit hmyz, zejména původní a opylující hmyz, mimo jiné prostřednictvím ochrany proti 

invazivním druhům a lepšího prosazování stávajících právních předpisů (Panel 1 – doporučení 

18)   

5. Podpora znovuzalesňování, obnovy ploch, včetně lesů zničených požáry, prosazování 

odpovědného obhospodařování lesů a lepšího využívání dřeva nahrazujícího jiné materiály. 

Stanovení závazných vnitrostátních cílů ve všech členských státech EU pro opětovné 

zalesňování původních stromů a místní flóry s přihlédnutím k různým vnitrostátním 

podmínkám a specifikům (Panel 3 – doporučení 14, panel 1 – doporučení 18) 

6. Prosazování a rozšíření zákazu plastů na jedno použití (MDP) 

7. Chránit vodní zdroje a bojovat proti znečištění řek a oceánů, mimo jiné výzkumem a bojem 

proti znečištění mikroplasty, a podporou lodní dopravy šetrné k životnímu prostředí pomocí 

nejlepších dostupných technologií a zřízením výzkumu a financování EU v oblasti 

alternativních námořních paliv a technologií (MDP, diskuse pracovní skupiny) 

8. Omezení světelného znečištění (diskuse v pracovní skupině) 

 

 

3. Návrh: změna klimatu, energetika, doprava 

CÍL: Zvýšit evropskou energetickou bezpečnost a dosáhnout energetické nezávislosti EU a zároveň 

zajistit spravedlivou transformaci a poskytnout Evropanům dostatečnou, cenově dostupnou a 

udržitelnou energii. Bojovat proti změně klimatu, přičemž EU hraje v udržitelné energetické politice 

vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku, a dodržovat globální cíle v oblasti klimatu: 

Opatření: 

1. Dokončit a pokud možno urychlit ekologickou transformaci, zejména prostřednictvím větších 

investic do energie z obnovitelných zdrojů, s cílem snížit závislost na vnějších zdrojích energie, a 

uznat rovněž úlohu místních a regionálních orgánů v ekologické transformaci (diskuse pracovní 

skupiny) 

2. Zvážit v rámci energetických politik geopolitické a bezpečnostní důsledky všech dodavatelů 

energie ze třetích zemí, včetně lidských práv, ekologického aspektu a řádné správy věcí veřejných 

a právního státu (diskuse pracovní skupiny) 

3. Snížit závislost na dovozu ropy a plynu prostřednictvím projektů energetické účinnosti, podpory 

cenově dostupné veřejné dopravy, vysokorychlostní železniční a nákladní sítě, rozšíření dodávek 

čisté a obnovitelné energie (Panel 4 – doporučení 2, Panel 1 – doporučení 10, doporučení FR, DE) 
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4. Zlepšit kvalitu a propojenost, zajistit údržbu a transformovat elektrickou infrastrukturu a 
elektrické sítě s cílem zvýšit bezpečnost a umožnit přechod na obnovitelné zdroje energie (Panel 
1 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny) 

5. Investovat do technologií pro produkci energie z obnovitelných zdrojů, jako je účinné využívání 

zeleného vodíku, zejména v odvětvích, která lze obtížně elektrifikovat (Panel 3 – doporučení 31, 

debata pracovní skupiny) 

6. Investovat do průzkumu nových ekologických zdrojů energie a metod skladování  a do doby,  než 

bude nalezeno hmatatelné řešení, vynakládat dodatečné investice do stávajících optimálních 

řešení výroby a skladování energie (Panel 3 – doporučení 9 a 31) 

7. Zavedení povinných filtrů CO2  pro elektrárny na fosilní paliva a poskytnutí finanční pomoci 

členským státům, které nemají na zavedení filtrů CO2  finanční zdroje (Panel 3 – doporučení 29) 

8. Zajištění spravedlivé transformace chránící pracovníky a pracovní místa pomocí odpovídajícího 

financování transformace a dalšího výzkumu, reformy daňového systému (spravedlivější zdanění 

a opatření proti daňovým podvodům) a zajištění inkluzivního přístupu ke správě při tvorbě politik 

na všech úrovních (např. ambiciózní opatření pro rekvalifikaci/dovednosti, silnou sociální 

ochranu, udržení veřejných služeb ve veřejných rukou, zabezpečení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) (diskuse na plenárním zasedání, diskuse pracovní skupiny, MDP) 

9. Zavést investiční balíček pro technologie a inovace šetrné ke klimatu, který by měl být financován 

z dovozních cel souvisejících s klimatem a z poplatků za přizpůsobení se změně klimatu 

souvisejících s klimatem (doporučení DE) 

10. Po přechodném období by fosilní paliva již neměla být dotována a neměly by být poskytovány 

žádné finanční prostředky na tradiční plynárenskou infrastrukturu (diskuse pracovní skupiny)  

11. Posílit vedoucí postavení EU a přijmout silnější úlohu a odpovědnost při prosazování ambiciózních 

opatření v oblasti klimatu, spravedlivé transformace a podpory řešení ztrát a škod v mezinárodním 

rámci, v jehož středu stojí Organizace spojených národů (doporučení NL, diskuse pracovní 

skupiny) 

 

 

4. Návrh: změna klimatu, energetika, doprava 

CÍL: Poskytnutí kvalitní, moderní, zelené a bezpečné infrastruktury zajišťující propojení, a to i ve 

venkovských a odlehlých regionech, zejména prostřednictvím cenově dostupné veřejné dopravy: 

Opatření: 

1. Podporovat veřejnou dopravu a rozvíjet evropskou síť veřejné dopravy, zejména ve venkovských 

a odlehlých regionech, která je účinná, spolehlivá a cenově dostupná, s dodatečnými pobídkami 

pro využívání veřejné dopravy (Panel 3 – doporučení 36, Panel 4 – doporučení 2) 

2. Investovat do vysokorychlostních a nočních vlaků a stanovit jednotnou normu ekologicky šetrných 

železničních technologií v Evropě s cílem poskytnout důvěryhodnou alternativu a usnadnit 

možnost nahradit lety na krátké vzdálenosti a odrazovat od nich (diskuse pracovní skupiny, MDP) 

3. Podporovat nákup a (sdílené) užívání elektrických vozidel s vysokou životností baterií (s ohledem 
na cenovou dostupnost pro domácnosti) a investice do nezbytné dobíjecí infrastruktury a do 
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vývoje dalších čistých technologií pro vozidla, jejichž elektrifikaci je obtížné dosáhnout (Panel 3 – 
doporučení 38). 

4. Rozvíjet vysokorychlostní internetové a mobilní síťové připojení ve venkovských a ostrovních 

oblastech (Panel 3 – doporučení 36) 

5. Zlepšit stávající dopravní infrastrukturu z ekologického hlediska (Panel 3 – doporučení 37) 

6. Požadovat programy rozvoje měst pro „zelenější“ města s nižšími emisemi a zvláštními zónami 

bez automobilů, aniž by to poškodilo komerční zóny (Panel 3 – doporučení 6) 

7. Zlepšit cyklistickou infrastrukturu a poskytnout další práva a zvýšenou právní ochranu cyklistům a 

chodcům, a to i v případě nehod s motorovými vozidly, zaručit bezpečnost silničního provozu a 

zajistit výuku pravidel silničního provozu (Panel 3 – doporučení 4) 

8. Regulovat těžbu kryptoměn, které využívají obrovské množství elektřiny (MDP) 

 

5. Návrh: udržitelná spotřeba, balení a výroba; 

CÍL: Lepší využívání a hospodaření s materiály v EU v zájmu oběhovějšího, autonomnějšího a méně 

závislého hospodářství. Vybudovat oběhové hospodářství podporou udržitelných výrobků a výroby 

v EU. Zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU splňovaly společné normy EU v oblasti životního 

prostředí: 

Opatření: 

1. Přísnější a harmonizovanější výrobní normy v EU a transparentní systém označování všech 

výrobků prodávaných na trhu EU, pokud jde o jejich udržitelnost / environmentální stopu a 

životnost, pomocí kódů QR a ekoskóre) nebo digitální pas výrobků (Panel 3 – doporučení 8, 13, 

20, 21, Panel 1 – 16, Panel 4 - doporučení 13) 

2. Přezkoumat globální dodavatelské řetězce, včetně zemědělské produkce, s cílem snížit závislost 

EU a zkrátit řetězce (MDP) 

3. Dále předcházet vzniku odpadů stanovením cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů a jejich 

opětovného použití a stanovením norem kvality pro systémy třídění odpadu (diskuse pracovní 

skupiny, doporučení FR) 

4. Postupné ukončení neudržitelné formy obalů, regulace obalů bezpečných z hlediska životního 

prostředí a zamezení plýtvání materiály v obalech prostřednictvím finančních pobídek a sankcí a 

investic do výzkumu alternativ (Panel 3 – doporučení 15, 25, Panel 1 – doporučení 12, Panel 4 – 

doporučení 16) 

5. Zavést unijní systém zpětného odběru obalů a pokročilé normy pro kontejnery (Panel 3 – 

doporučení 22, 23, MDP)   

6. Spustit znalostní platformu EU o tom, jak zajistit dlouhodobé a udržitelné využívání a jak 

„opravovat“ výrobky, včetně dostupných informací od sdružení spotřebitelů (Panel 3 – 

doporučení 20) 

7. Zavést opatření proti časnému nebo předčasnému (a to i plánovanému) zastarávání, zajistit delší 

záruční doby, podpořit právo na opravu a zajistit dostupnost a přístupnost kompatibilních 

náhradních dílů (Panel 3 – doporučení 20, doporučení FR, a DE, Panel 1 – doporučení 14) 
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8. Vytvořit trh s druhotnými surovinami, mimo jiné zvážením požadavků na procentní podíl 

recyklovaného obsahu a podporou menšího využívání primárních surovin (diskuse pracovní 

skupiny) 

9. Rychlé provádění ambiciózní strategie pro udržitelný textil a vytvoření mechanismu, který 

spotřebitelům umožní ujistit se o tom, že výrobek splňuje kritéria udržitelnosti (Panel 3 – 

doporučení 28, diskuse pracovní skupiny)  

10. Přijmout opatření EU, která umožňují a motivují spotřebitele k delšímu používání produktů (Panel 

3 – doporučení 20) 

11. Prosazovat environmentální normy a dodržování předpisů o vývozu odpadu v rámci EU i z EU do 
třetích zemí (Panel 4 – doporučení 15, MDP) 

12. Zavést opatření k omezení reklamy na výrobky poškozující životní prostředí a zavést povinné 

prohlášení o vyloučení odpovědnosti pro výrobky, které jsou obzvláště škodlivé pro životní 

prostředí (Panel 3 – doporučení 22) 

13. Přísnější výrobní normy a spravedlivé pracovní podmínky ve výrobě a celém hodnotovém řetězci 

(Panel 3 – doporučení 21) 

 

6. Návrh: informace, informovanost, dialog a životní styl 

CÍL: Podporovat znalosti, povědomí a dialog o životním prostředí, změně klimatu, využívání energie 

a udržitelnosti: 

Opatření: 

1. Vytvořit interaktivní informační platformu s ověřenými fakty a s pravidelně aktualizovanými 

a rozmanitými vědeckými informacemi o životním prostředí (Panel 3 – doporučení 33)  

2. Podporovat informační kampaně o ekologii, včetně dlouhodobé kampaně EU o udržitelné 

spotřebě a udržitelném životním stylu (doporučení DE, NL a FR, Panel 3 – doporučení 7) 

3. Podporovat a usnadňovat dialog a konzultace mezi všemi úrovněmi rozhodování, zejména 

s mládeží a na místní úrovni (doporučení DE, NL a FR, Panel 3 – doporučení 27, 35, diskuse na 

plenárním zasedání) 

4. Vypracování společné evropské charty ze strany EU za pomoci členských států, která se zaměří na 

otázky životního prostředí a na zvyšování povědomí všech občanů o životním prostředí (Panel 3 – 

doporučení 7). 

5. Poskytovat vzdělávací kurzy a výukové materiály pro všechny s cílem zvýšit gramotnost o otázkách 

klimatu a udržitelnosti a umožnit celoživotní učení o environmentálních tématech (Panel 1 – 

doporučení č. 15, 35, Panel 3 – doporučení 24, diskuse pracovní skupiny) 

6. Zavést produkci potravin a ochranu biologické rozmanitosti jako součást vzdělávání, včetně 

výhody nezpracovaných potravin oproti zpracovaným, a podpora školních zahrad, dotování 

městských zahradnických projektů a vertikálního zemědělství.  Zvážit zavedení povinného 

předmětu „biologická rozmanitost“ ve školách a zvyšování povědomí o biologické rozmanitosti 

prostřednictvím mediálních kampaní a „soutěží“ v celé EU (soutěže na úrovni místních komunit) 

(Panel 3 – doporučení 5, Panel 1 – doporučení 18) 
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7. Posílení úlohy a činnosti EU v oblasti životního prostředí a vzdělávání rozšířením jejích pravomocí 

v oblasti vzdělávání o změně klimatu a životním prostředí a rozšířením rozhodování 

kvalifikovanou většinou na témata „evropského zájmu“, jako je životní prostředí (doporučení NL, 

FR) 

8. Podpořit vegetariánské stravování v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí (MDP) 
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„Zdraví“ 

 

7. Návrh – Zdravé potraviny a zdravý životní styl1 

CÍL: Zajistit, aby všichni Evropané měli přístup ke vzdělání v oblasti zdravých potravin a přístupu ke 
zdravým a cenově dostupným potravinám jako základní kámen zdravého životního stylu  

Opatření: 

1. Stanovení minimálních norem pro kvalitu potravin, jakož i sledovatelnost potravin, mimo jiné 

omezením používání antibiotik a jiných veterinárních léčivých přípravků na to, co je naprosto 

nezbytné pro ochranu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat namísto preventivního použití, 

a zajištěním zpřísnění kontrol v tomto ohledu. [#23, #17] 

2. Vzdělávání lidí o zdravých návycích od útlého věku a jejich povzbuzování k tomu, aby se 

rozhodovali bezpečně a zdravě, a to zdaněním nezdravých zpracovaných potravin a poskytováním 

informací o zdravotních vlastnostech potravin; za tímto účelem vytvořit celoevropský systém 

hodnocení zpracovaných potravin založený na nezávislých a vědeckých poznatcích a označení 

vztahující se na používání hormonálních látek a endokrinních disruptorů při výrobě potravin. V 

tomto ohledu zintenzivnit monitorování a prosazování stávajících pravidel a zvážit jejich posílení. 

[#18, #19, pracovní skupina] 

3. Podpora dialogu s aktéry v potravinovém řetězci od výroby až po prodej za účelem sociální 

odpovědnosti podniků za zdravé potraviny. [#19, pracovní skupina] 

4. Podpora poskytování zdravých, rozmanitých a cenově dostupných potravin na úrovni EU v 

zařízeních sloužících veřejnosti, jako jsou školní jídelny, nemocnice nebo pečovatelské domy, a to 

i prostřednictvím zvláštního financování. [#3, plenární zasedání, pracovní skupina] 

5. Investice do výzkumu dopadu používání antibiotik a účinků hormonálních látek a endokrinních 

disruptorů na lidské zdraví. [#17, #18]  

 

8. Návrh – Posílení systému zdravotní péče3  

CÍL:  Posílit odolnost a kvalitu našich systémů zdravotní péče, zejména prostřednictvím:  

Opatření: 

1. Vytvoření evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví, který by usnadnil výměnu 

zdravotních údajů; individuální zdravotní záznamy by mohly být – na dobrovolném základě – 

zpřístupněny prostřednictvím individuálního elektronického zdravotního pasu EU v souladu s 

pravidly pro ochranu údajů. [#41, pracovní skupina] 

2. Přiměřené pracovní podmínky, zejména prostřednictvím silného kolektivního vyjednávání, a to i 

pokud jde o mzdy a pracovní ujednání, a harmonizace norem odborné přípravy a certifikace 

zdravotnických pracovníků; měly by být rozvíjeny programy vytváření sítí a výměnných programů, 

jako je Erasmus pro zdravotnické školy, které přispějí zejména k rozvoji dovedností. Aby se 

 
1 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #3, #17, #18, #19 
2 # = doporučení evropské panelové diskuse občanů 
3 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, #51 
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zajistilo udržení talentů, znalostí a pracovních zkušeností mladých odborníků, je třeba zavést 

výměnné programy EU, které budou motivovat naše nejlepší lidi v oblasti věd o živé přírodě k 

tomu, aby nebyli odváděni třetími zeměmi. [#39, pracovní skupina] 

3. Zajištění strategické autonomie na úrovni EU s cílem zabránit závislosti na třetích zemích [NL2]4, 

pokud jde o léčivé přípravky (zejména účinné látky) a zdravotnické prostředky (včetně surovin); 

zejména by měl být na úrovni EU vytvořen seznam základních a prioritních, ale také inovativních 

léčivých přípravků a léčebných postupů (jako jsou biotechnologická řešení), a to na základě 

stávajících evropských agentur a úřadu HERA, aby byla zaručena jejich dostupnost pro občany. 

Zvážit organizaci koordinovaného strategického vytváření zásob v celé EU. S cílem dosáhnout 

nezbytné koordinované a dlouhodobé činnosti na úrovni Unie zahrnout zdraví a zdravotní péči do 

sdílených pravomocí EU a členských států EU změnou článku 4 SFEU. [#40, #49, plenární zasedání, 

pracovní skupina] 

4. Další rozvoj, koordinace a financování stávajících výzkumných a inovačních programů v oblasti 

zdraví, aniž by byly ohroženy jiné programy související se zdravím, včetně evropských 

referenčních sítí, neboť představují základ pro rozvoj sítí zdravotní péče pro vysoce 

specializovanou a komplexní léčbu. [#42, #43, pracovní skupina] 

5. Investice do systémů zdravotní péče, zejména do veřejného a neziskového, infrastruktury a 
digitálního zdravotnictví, a zajištění toho, aby poskytovatelé zdravotní péče dodržovali zásady 
plné přístupnosti, cenové dostupnosti a kvality služeb, čímž by se zajistilo, že zdroje nebudou 
odčerpávány poskytovateli zdravotní péče zaměřenými na zisk, aniž by byl přehlížen nebo zcela 
ignorován obecný zájem.[#51, pracovní skupina] 

6. Vydávání důrazných doporučení členským státům, aby investovaly do účinných, přístupných, 
cenově dostupných, vysoce kvalitních a odolných systémů zdravotní péče, zejména v kontextu 
evropského semestru. Dopad války na Ukrajině na veřejné zdraví ukazuje, že je třeba dále rozvíjet 
odolné systémy zdravotní péče a mechanismy solidarity. [#51, pracovní skupina] 

 

9. Návrh – Širší chápání zdraví5  

CÍL: Přijmout holistický přístup ke zdraví, který se bude zabývat nejen nemocemi a léčbou, ale i zdravotní 
gramotností a prevencí, a podporovat společné chápání výzev, jimž čelí nemocné osoby nebo osoby se 
zdravotním postižením, v souladu s přístupem „jedno zdraví“, který by měl být zdůrazněn jako 
horizontální a základní zásada zahrnutá do všech politik EU  

Opatření: 

1. Zlepšit porozumění problémům v oblasti duševního zdraví a způsobů jejich řešení, a to i od 
raného dětství a pomocí včasné diagnostiky, na základě osvědčených postupů vyvinutých v celé 
EU, které by měly být snadno přístupné prostřednictvím portálu osvědčených postupů v oblasti 
veřejného zdraví. V zájmu zvýšení povědomí by orgány EU a příslušné zúčastněné strany měly 
pořádat akce zaměřené na výměnu osvědčených postupů a pomáhat svým členům šířit je ve 
svých volebních obvodech. Měl by být vypracován akční plán EU pro duševní zdraví, který by 
poskytl dlouhodobou strategii v oblasti duševního zdraví, a to i v oblasti výzkumu, a rovněž se 
zabýval otázkou dostupnosti odborníků, a to i pro nezletilé osoby; v blízké budoucnosti by měl 

 
4 Doporučení vnitrostátní panelové diskuse občanů 
5 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #44, #45, #46, #47, #50 
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být také vyhlášen  Evropský rok duševního zdraví věnovaný této problematice. [#44, #47, 
pracovní skupina] 

2. Vypracovat na úrovni EU standardní vzdělávací program týkající se zdravého životního stylu, který 
bude zahrnovat i sexuální výchovu. Měl by rovněž zahrnovat opatření zaměřená jak na zdravý 
životní styl, tak na ochranu životního prostředí a na to, jak mohou tyto faktory pomoci předcházet 
mnoha nemocem, například jízda na kole jako zdravý prostředek pro každodenní mobilitu. Byl by 
bezplatně k dispozici členským státům a školám, které by případně mohly ve svých učebních 
osnovách používat. Tento program by řešil stereotypy týkající se osob, které jsou nemocné nebo 
zdravotně postižené. [#46, pracovní skupina] 

3. Rozvíjet kurzy první pomoci – včetně praktické složky –, které by byly bezplatně k dispozici všem 
občanům, a považovat pravidelné kurzy za běžnou praxi pro studenty a na pracovišti. Na 
veřejných místech ve všech členských státech by měl být rovněž k dispozici minimální počet 
defibrilátorů. [#50] 

4. Rozšíření iniciativy „týden zdraví“, která by se uskutečnila v celé EU ve stejném týdnu, během 
něhož by se řešily a prodiskutovaly všechny zdravotní otázky. Zvažte také iniciativy týkající se 
„roku zdraví“, přičemž prvním krokem této iniciativy by bylo vyhlášení roku duševního zdraví. 
[#44, pracovní skupina] 

5. Uznat jako pravidelnou lékařskou péči z hlediska zdanění hormonální antikoncepční přípravky 
používané ze zdravotních důvodů, například v případech fibromyalgie a endometriózy, jakož i 
dámské hygienické potřeby. Zajistit přístup k reprodukční léčbě pro všechny jedince, kteří trpí 
problémy s plodností. [#45, pracovní skupina] 

 

10. Návrh – Rovné přístup ke zdravotní péči pro všechny6 

CÍL: Zavést „právo na zdraví“ tím, že všem Evropanům zaručí rovný a všeobecný přístup k cenově 
dostupné, preventivní, léčebné a kvalitní zdravotní péči 

Opatření: 

1. Stanovit společné minimální normy v oblasti zdravotní péče na úrovni EU, které budou zahrnovat 
také prevenci a dostupnost, jakož i blízkost péče, a poskytovat podporu při dosahování těchto 
norem. [#39, pracovní skupina]    

2. Uznat, že je třeba plně zohlednit zásadu subsidiarity a klíčovou úlohu místních, regionálních a 
celostátních subjektů v oblasti zdraví [NL3], zajistit schopnost jednat na úrovni EU, je-li tam právo 
na zdraví nejlépe řešeno. Umožnit rychlejší a silnější rozhodování o klíčových tématech a zlepšit 
účinnost evropské správy ve vztahu k rozvoji evropské zdravotní unie (například v případě 
pandemie nebo vzácných onemocnění). [#49, FR přání 11, NL3, digitální platforma]  

3. posílit evropskou zdravotní unii s využitím plného potenciálu stávajícího rámce a zahrnout zdraví 
a zdravotní péči mezi sdílené pravomoci EU a členských států EU změnou článku 4 SFEU [#49, FR 
přání 11, digitální platforma, WG]7 

 
6 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR změna 8, FR přání11, 

NL2, NL3 
7 Doporučení nizozemského panelu občanů se liší od doporučení evropského panelu občanů a uvádí, že zdraví a 

zdravotní péče by měly být v první řadě odpovědností členských států [NL3]. 
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4. Zajistit, aby měl každý přístup ke stávajícím způsobům léčby, kdekoli je takováto léčba v rámci 
EU poprvé k dispozici; za tímto účelem usnadnit přeshraniční spolupráci, zejména v oblasti 
vzácných onemocnění, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a vysoce specializované léčby, 
jako jsou transplantace orgánů a léčba závažných popálenin. Měla by být vytvořena evropská síť 
pro transplantace a dárcovství orgánů ve prospěch všech evropských pacientů, kteří 
transplantaci potřebují. [plenární zasedání a pracovní skupina]  

5. Zajistit cenovou dostupnost péče prostřednictvím větších investic do zdravotní péče, zejména do 
zubní péče včetně profylaxe, a zajistit dostupnost cenově dostupné stomatologické péče pro 
všechny v horizontu 15 až 20 let [#48, pracovní skupina]. 

6. Zajistit, aby léčba a léčivé přípravky v celé EU byly stejně kvalitní a měly spravedlivé místní 
náklady, mimo jiné řešením stávající roztříštěnosti vnitřního trhu. [#40, NL3, pracovní skupina, 
plenární zasedání] 

7. Bojovat proti chudobě v oblasti zdraví podporou bezplatné stomatologické péče pro děti, 
nízkopříjmové skupiny a další zranitelné skupiny, jako jsou například osoby se zdravotním 
postižením. Zvážit rovněž dopad nekvalitního bydlení na zdraví. [#48, pracovní skupina] 

8. Zvážit mezinárodní rozměr zdraví a uznat, že léčivé přípravky by měly být všeobecně dostupné, 
a to i v chudších zemích. [NL2] 
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„Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa“ 

 
Úvod 

Žijeme v mimořádné době a EU bude hodnocena na základě úsilí, které vynaloží na to, aby vyšla ze 

současných krizí se silnějším a udržitelnějším, inkluzivnějším, konkurenceschopnějším a odolnějším 

modelem růstu. Invaze Ruska na Ukrajinu a pandemie COVID-19 změnily tvář EU. Konference bude rovněž 

muset řešit sociální a hospodářské důsledky této války v již tak velmi náročné situaci po pandemii. Změna 

klimatu zároveň stále představuje trvalou hrozbu pro lidstvo a bude mít dramatický dopad na hospodářství 

a naši společnost. Z obdržených doporučení je zřejmé, že občané požadují důraznější opatření na úrovni 

EU. Přetrvávající nadnárodní výzvy, jako jsou nerovnosti, konkurenceschopnost, zdraví, změna klimatu, 

migrace, digitalizace nebo spravedlivé zdanění, vyžadují řádná evropská řešení. Z doporučení a diskusí je 

rovněž zřejmé, že potřebujeme komplexní strategii, která zajistí lepší životní podmínky evropských občanů 

v různých aspektech jejich života. Některé prvky této strategie lze nalézt v již existujících politikách a lze 

jich dosáhnout plným využitím stávajícího institucionálního rámce na evropské a vnitrostátní úrovni; jiné 

budou vyžadovat nové politiky a v některých případech změny Smluv. Nové politiky a změny Smluv by 

však měly být vnímány jako prostředky k dosažení lepších životních podmínek, a nikoli jako cíle samy 

o sobě.  Je možné a nezbytné přetvořit EU způsobem, který zaručí její strategickou autonomii, udržitelný 

růst, zlepšení životních a pracovních podmínek a lidský pokrok, aniž by byla v rámci obnovené sociální 

smlouvy vyčerpána a ničena naše planeta. Cílem těchto doporučení je dosáhnout uvedených cílů. Níže 

uvedené návrhy je třeba chápat s přihlédnutím k tomu, že občané v celé Evropě formulovali rozmanité 

názory a doporučení. Právě tato různorodost názorů je jednou z jedinečných silných stránek Evropy. 

 

11. Návrh: Udržitelný růst a inovace8 

Cíl: Navrhujeme, aby EU podpořila přechod k udržitelnému a odolnému modelu růstu, který plně začlení 
ekologickou a digitální transformaci se silným sociálním rozměrem do evropského semestru a posílí 
postavení občanů, odborů a podniků. Konvenční makroekonomické ukazatele a HDP by mohly být 
doplněny o nové ukazatele s cílem řešit nové evropské priority, jako je Zelená dohoda pro Evropu nebo 
evropský pilíř sociálních práv, a lépe zohlednit ekologickou a digitální transformaci a dobré životní 
podmínky lidí. Tohoto cíle by mohlo být dosaženo následovně: 
 

Opatření: 

1. podpora ekologičtějších výrobních postupů společnostmi a podpora společností při hledání 

nejlepších řešení a poskytování pozitivních a negativních pobídek (ECP 11 a 12) zvýšení místní 

produkce a spotřeby; (diskuse) 

2. úsilí o udržitelnější a oběhovější hospodářství prostřednictvím řešení otázky plánovaného 

zastarávání a zajištěním práva na opravu; (ECP14), 

 
8 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 9, 10, 11, 12, 14; 
Nizozemsko: 1; Itálie: 1.1,; Litva: 3, 8. 
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3. reforma správy ekonomických záležitostí EU a evropského semestru s cílem zajistit, aby 

ekologická a digitální transformace a sociální spravedlnost a sociální pokrok šly ruku v ruce 

s hospodářskou konkurenceschopností, aniž by byla přehlížena hospodářská a fiskální povaha 

evropského semestru.  Kromě toho je třeba do provádění evropského semestru lépe zapojit 

sociální partnery a místní a regionální orgány, aby se zlepšilo jeho uplatňování a zvýšila 

odpovědnost; (on-line platforma, diskuse) 

4. řešení otázky používání plastových obalů a nádob na jedno použití, (ECP 12) 

5. rozvoj širšího využívání evropských technologií a zajištění toho, aby představovaly životaschopnou 

alternativu k zahraničním technologiím; (diskuse)    

6. podpora výzkumu nových materiálů a technologií a inovativní využití stávajících materiálů při 

současném zajištění toho, aby výzkumné úsilí nebylo zdvojováno;  (ECP 9, NL 1) 

7. řešení udržitelnosti, cenové dostupnosti a přístupnosti energie s ohledem na energetickou 

chudobu a závislost na státech, které nejsou členy EU, a to zvýšením podílu energie z udržitelných 

zdrojů; (ECP 10, LT 3, IT 1.1) 

8. vzdělávání podniků i občanů, jak se chovat udržitelnějším způsobem a jak zaručit spravedlivou 

transformaci na základě sociálního dialogu a kvalitních pracovních míst; (ECP 12 a online 

platforma)  

9. zahrnutí ambiciózních sociálních, pracovních a zdravotních norem do nových obchodních dohod 

EU;  (LT8) 

 

12. Návrh: Posílení konkurenceschopnosti EU a další prohloubení jednotného trhu9  

Cíl: Navrhujeme posílit konkurenceschopnost a odolnost hospodářství, jednotného trhu a průmyslu 
Evropské unie a řešit strategické závislosti. Musíme podporovat podnikatelskou kulturu v EU, v níž jsou 
podporovány a mohou prosperovat inovativní podniky všech velikostí, zejména mikropodniky a malé 
a střední podniky, jakož i začínající podniky, aby přispívaly k odolnějším a soudržnějším společnostem. 
Je zapotřebí silného fungujícího tržního hospodářství, aby se usnadnila vize sociálnější Evropy. Tohoto 
cíle by mohlo být dosaženo následovně: 
 

Opatření: 

1. vypracování jasné vize pro evropské hospodářství a využití silných stránek, kvality a rozmanitosti 

Evropy při současném zohlednění hospodářských a jiných rozdílů mezi členskými státy a podpora 

spolupráce a hospodářské soutěže mezi podniky; (NL 1 a 2) 

2. konsolidace toho, co bylo učiněno v oblasti jednotné měny a propojení platebních systémů a 

telekomunikací; (IT 4.a.2), 

3. omezení standardizace produktů a uznání místních a regionálních kulturních a produkčních 

zvláštností (respektování výrobních tradic); (IT 2.2)  

4. posílení vzestupné sociální a hospodářské konvergence na jednotném trhu dokončením 

stávajících iniciativ, jako je bankovní unie a unie kapitálových trhů, a provedením reformy naší 

hospodářské a měnové unie zaměřené na budoucnost; (diskuse) 

 
9 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 10, 11 a 14; Německo: 
2.1, 2.2; Nizozemsko: 1, 2; Francie: 3, 9; Itálie: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Litva: 1, 7. 
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5. podpora politik pro silnou průmyslovou základnu a inovace v klíčových základních technologiích 

a progresivní politika v oblasti klimatu spojená s konkurenceschopností průmyslu se silným 

sociálním rozměrem, a to na základě sociálního dialogu a dobře fungujících vztahů v rámci 

průmyslu; (diskuse) 

6. ve všech nových iniciativách je třeba věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům, 

které jsou páteří našeho hospodářství. Ve všech legislativních návrzích EU musí být dodržována 

zásada „zelenou malým a středním podnikům“ a v posouzení dopadů vypracovaném Komisí by 

měl být posílen test dopadů na malé a střední podniky v souladu s jasnými zásadami při plném 

respektování sociálních a environmentálních norem a práv spotřebitelů; (diskuse)  

7. zajištění účasti malých a středních podniků na žádostech o financování, nabídkových řízeních 

a sítích s co nejmenší administrativní zátěží. Přístup k financování pro malé a střední podniky 

s vysoce rizikovými inovačními projekty by měly dále rozvíjet subjekty, jako je Evropská rada pro 

inovace a Evropská investiční banka; (diskuse) 

8. vytvoření lepšího rámce pro investice do výzkumu a inovací zaměřené na udržitelnější a biologicky 

rozmanité obchodní modely (ECP 10, 11 a 14), důraz na technologie a inovace jakožto motory 

růstu; (IT 1.3) 

9. podpora kolektivní ekonomické výkonnosti prostřednictvím autonomního, 

konkurenceschopného průmyslu; (FR3) 

10. určení a rozvoj strategických odvětví, včetně vesmíru, robotiky a umělé inteligence; (FR 3 a 9) 

11. investice do hospodářství založeného na cestovním ruchu a kultuře, včetně mnoha malých 

destinací v Evropě; (IT 1.2)  

12. zajištění bezpečnosti dodávek diverzifikací zdrojů vstupů a zvýšením výroby klíčového zboží 

v Evropě, jako je zdravotnictví, potraviny, energetika, obrana a doprava;   (FR 9, LT 1, IT 1.4) 

13. podpora digitalizace evropských podniků, například prostřednictvím zvláštního srovnávacího 

přehledu, který podnikům umožní porovnat stupeň digitalizace, přičemž cílem je zvýšit 

konkurenceschopnost; (DE 2.1) 

14. podpora digitální soudržnosti s cílem přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti ve 

smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie; (diskuse) 

15. posílení přeshraniční spolupráce s cílem posílit soudržnost a odolnost v rámci regionů i mimo ně 

podporou evropského přeshraničního mechanismu a podobných nástrojů; (diskuse) 

16. posílení a podpora možností přeshraniční odborné přípravy s cílem zvýšit kvalifikaci evropské 

pracovní síly a zvýšit konkurenceschopnost a zároveň posílit ekonomickou gramotnost občanů;  

(DE 2.2, LT7) podpora výměn mezi pracovníky v Evropě prostřednictvím Evropského úřadu práce 

(European Job Centre); (IT 6.1)  povzbuzování mladých lidí ke studiu vědeckých oborů; (IT 1.5) 

17. omezení zbytečné byrokracie (povolení, certifikace); (IT 2.1) 

18. boj proti padělání a nekalé hospodářské soutěži; (IT 2.4) 

19. zajištění větší účasti začínajících podnik a malých a středních podniků na inovačních projektech, 

neboť se tímto způsobem posiluje jejich inovační síla, konkurenceschopnost a navazování 

kontaktů. (online platforma, diskuse) 

20. konsolidace a ochrana jednotného trhu by měly zůstat prioritou; opatření a iniciativy na úrovni 

EU a členských států by neměly narušovat jednotný trh a měly by přispívat k volnému pohybu 

osob, zboží, služeb a kapitálu; (diskuse) 
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21. nové politické iniciativy EU by měly projít „kontrolou konkurenceschopnosti“ s cílem analyzovat 

jejich dopad na podniky a jejich podnikatelské prostředí (náklady na podnikání, inovační kapacita, 

mezinárodní konkurenceschopnost, rovné podmínky atd.). Tato kontrola musí být v souladu s 

Pařížskou dohodou, cíli udržitelného rozvoje, včetně rovnosti žen a mužů, a nesmí narušovat 

ochranu lidských, sociálních a pracovních práv ani normy v oblasti životního prostředí a ochrany 

spotřebitele. Za tímto účelem rovněž navrhujeme zřízení evropského poradního orgánu pro 

konkurenceschopnost, který by měl sledovat, jak je prováděna kontrola konkurenceschopnosti, a 

zejména posuzovat kumulativní dopad právních předpisů, jakož i předkládat návrhy na zlepšení 

správných rámcových podmínek pro konkurenceschopnost podniků EU. Tento orgán by měl do 

své správy zapojit organizovanou občanskou společnost a sociální partnery; (diskuse) 

 

13. Návrh: Inkluzívní trhy práce10 

Cíl: Navrhujeme zlepšit fungování trhů práce tak, aby zajišťovaly spravedlivější pracovní podmínky 
a podporovaly rovnost žen a mužů a zaměstnávání, a to i v případě mladých lidí a zranitelných skupin. 
EU, členské státy a sociální partneři musí pracovat na odstranění chudoby pracujících, řešit práva 
pracovníků platforem, zakázat neplacené stáže a zajistit spravedlivou pracovní mobilitu v EU. Musíme 
podporovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Musíme zajistit plné provádění evropského pilíře 
sociálních práv, včetně jeho příslušných hlavních cílů pro rok 2030, na úrovni EU, na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni v oblasti „rovných příležitostí a přístupu na trh práce“ a „spravedlivých 
pracovních podmínek“, při současném respektování pravomocí a zásad subsidiarity a proporcionality, 
a začlenit protokol o sociálním pokroku do Smluv. Přitom je třeba respektovat národní tradice a 
autonomii sociálních partnerů a spolupráci s občanskou společností. Tohoto cíle by mohlo být dosaženo 
následovně: 
 

Opatření: 

1. zajištění toho, aby zákonná minimální mzda zaručovala každému pracovníkovi důstojnou 

a podobnou kvalitu života ve všech členských státech. Měla by být stanovena jasná kritéria 

(např. životní náklady, inflace, hranice chudoby, průměrná a mediánová mzda na národní úrovni), 

která by měla být zohledněna při stanovování výše minimálních mezd. Výše statutárních 

minimálních mezd by měla být pravidelně přezkoumávána s ohledem na tato kritéria. Zvláštní 

pozornost by měla být věnována účinnému provádění těchto pravidel a sledování a sledování 

zlepšování životní úrovně. Zároveň by mělo být posíleno a podporováno kolektivní vyjednávání 

v celé EU; (ECP1 a 30) DE 4.2; online platforma). 

2. hodnocení a důslednější prosazování provádění směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES) 

a dalších příslušných právních předpisů, které zajišťují rovnováhu mezi pracovním a soukromým 

životem, přičemž je nutné přihlížet k novým vnitrostátním politikám v této oblasti; (ECP2)  

3. zavádění nebo posilování stávajících právních předpisů, které regulují takzvanou „inteligentní 

práci“ a podpora pobídek pro společnosti. (ECP 7) EU by měla zajistit právo na odpojení, udělat 

více pro řešení digitální propasti na pracovišti a posoudit dopady práce na dálku na zdraví, 

 
10 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 1, 2, 7, 28, 30; 
Německo: 4.1, 4.2; Nizozemsko: 4; Francie: 6; Itálie: 5.a.1, 5.a.4, 6,1, 6,2. 
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pracovní dobu a výkonnost společností. Je třeba zaručit spravedlivou digitalizaci založenou na 

lidských právech, lepších pracovních podmínkách a kolektivním vyjednávání; (diskuse). 

4. integrování politik zaměstnanosti na úrovni EU, kde aktivní politiky trhu práce zůstávají ústřední 

a stále více koordinované (IT 6.2), zatímco členské státy se zaměří na pokračování svého 

reformního úsilí s cílem vytvořit příznivé podmínky pro vytváření kvalitních pracovních míst. 

(diskuse)  

5. Přijetí opatření k zajištění toho, aby byla sociální práva plně chráněna a zaručena v případě 

konfliktu s ekonomickými svobodami, a to i zavedením protokolu o sociálním pokroku do Smluv. 

(online platforma, diskuse)  

6. zajištění rovnosti žen a mužů v souladu se strategií EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–

2025. EU by měla nadále měřit rovnost žen a mužů prostřednictvím indexu genderové rovnosti 

(tj. postoje, rozdíly v odměňování, zaměstnanost, vedení atd.), strategii každoročně sledovat a být 

transparentní ohledně dosažených výsledků; a podporovat sdílení odborných znalostí a 

osvědčených postupů a zřídit případný mechanismus přímé zpětné vazby mezi občany 

(např. veřejný ochránce práv); (ECP28; IT 5.a.1). Je třeba řešit rozdíly v odměňování žen a mužů a 

zavést kvóty na vyšších pozicích. Ženy by měly být více podporovány v podnikatelském prostředí 

i v oborech STEM (diskuse). 

7. Podpora zaměstnanosti mladých lidí, například prostřednictvím finanční pomoci podnikům, ale 

také poskytováním dodatečné podpory zaměstnavatelům a pracovníkům (NL 4) a podporou 

mladých podnikatelů a mladých samostatně výdělečně činných pracovníků, například 

prostřednictvím vzdělávacích nástrojů a kurzů (diskuse); 

8. podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (NL 4), zejména u osob se zdravotním postižením 

(online platforma);   

9. Podpora zaměstnanosti a sociální mobility, a tudíž i plná šance na seberealizaci a sebeurčení.  (IT 

5.a.4 & IT 6.1) (IT 5.a.4 a IT 6.1) Mohla by vzniknout dlouhodobá strategie, která zajistí, aby všichni 

v naší společnosti měli správné dovednosti pro nalezení zaměstnání a využití svého talentu, 

zejména mladá generace (diskuse). Je důležité investovat do dovedností lidí přizpůsobených 

měnícím se potřebám trhu práce a podpora celoživotního učení mimo jiné prostřednictvím 

výměnných programů ve všech fázích života a zajištění práva na celoživotní učení a práva na 

odbornou přípravu (FR6; DE 4.1) Za tímto účelem je třeba posílit spolupráci mezi podniky, odbory 

a poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy (diskuse). 

 

14. Návrh: Silnější sociální politiky11 

Cíl: Navrhujeme snížit nerovnosti, bojovat proti sociálnímu vyloučení a bojovat proti chudobě. Musíme 
zavést komplexní strategii boje proti chudobě, která by mohla mimo jiné zahrnovat posílené záruky pro 
děti a záruky pro mladé lidi, zavedení minimálních mezd, společný rámec EU pro systémy minimálního 
příjmu a důstojné sociální bydlení. Musíme zajistit plné provádění evropského pilíře sociálních práv, 
včetně jeho příslušných hlavních cílů pro rok 2030, na úrovni EU, na vnitrostátní, regionální a místní 

 
11 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 19, 20, 21, 25; Itálie: 
4.a.1. 
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úrovni v oblasti „sociální ochrany a začlenění“ s náležitým ohledem na příslušné pravomoci a zásady 
subsidiarity a proporcionality a začlenit protokol o sociálním pokroku do Smluv. Tohoto cíle by mohlo 
být dosaženo následovně: 
 

Opatření: 

1. posílení kompetencí EU v oblasti sociálních politik a navrhování právních předpisů na podporu 

sociálních politik a zajištění rovnosti práv, včetně zdraví, harmonizovaných pro celou EU, které 

zohledňují dohodnuté předpisy a minimální požadavky na celém území. (ECP 19 a 21) EU by mohla 

podporovat a doplňovat politiky členských států, mimo jiné navržením společného rámce pro 

minimální příjem, aby nikdo nebyl opomenut; tato opatření by měla být realizována v rámci 

plného provádění evropského pilíře sociálních práv a jeho akčního plánu; (diskuse) 

2. nesmí být ohrožena sociální práva (veřejné zdraví, veřejné vzdělávání, politiky zaměstnanosti); (IT 

4.a.1) 

3. podpora výzkumu v sociální oblasti a zdravotnictví v EU v souladu s prioritními oblastmi, které 

jsou považovány za veřejné zájmy a na nichž se dohodly členské státy. Je rovněž potřeba 

poskytovat odpovídající finanční prostředky. Toho lze dosáhnout částečně tím, že se posílí  

spolupráce napříč odbornými oblastmi, zeměmi a studijními centry (univerzitami atd.); (ECP 20)  

4. umožnění přístupu ke zdravotnickým službám všem osobám mladším 16 let v celé EU v případě, 

že tyto služby nejsou k dispozici ve vnitrostátním kontextu; (diskuse) 

5. zajištění toho, aby EU spolu se sociálními partnery a vládami členských států podporovala cílený 

přístup občanů k důstojnému sociálnímu bydlení podle jejich specifických potřeb, finanční náklady 

by měly být sdíleny mezi soukromými financujícími subjekty, pronajímateli, uživateli bydlení, 

vládami členských států na ústřední a místní úrovni a Evropskou unii. (ECP25)  

 

15. Návrh: Demografické změny12 

Cíl: Navrhujeme řešit výzvy vyplývající z demografických změn, neboť se jedná o klíčový aspekt celkové 
odolnosti Evropy, zejména pokud jde o nízkou porodnost a trvale stárnoucí populaci, a to zajištěním 
podpory pro lidi v průběhu celého života. To by mělo zahrnovat komplexní opatření zaměřená na 
všechny generace, od dětí a mladých lidí až po rodiny, obyvatelstvo v produktivním věku, starší osoby, 
které jsou stále připraveny pracovat, jakož i osoby v důchodu nebo vyžadující péči. Tohoto cíle by mohlo 
být dosaženo následovně: 

Opatření: 

1. zajištění kvalitní, cenově dostupné a přístupné péče o děti v celé EU, aby matky a otcové mohli 

bez obav sladit svůj pracovní a rodinný život. To by mohlo případně zahrnovat možnosti péče 

o děti na pracovišti nebo v jeho blízkosti. V některých členských státech, které by měly být 

příkladem, je k dispozici také péče v nočních hodinách. Kromě toho by tato možnost měla být 

doprovázena podpůrnými opatřeními, jako jsou snížené sazby DPH na vybavení potřebné pro děti. 

Je nezbytné předcházet chudobě a sociálnímu vyloučení dětí; (ECP 22 a 26) nástrojem k dosažení 

 
12 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 21, 22, 23, 26, 27; 
Itálie: 5.a.1. 



 

 18/52  

CS 

tohoto cíle by mohlo být posílení záruk pro zranitelné děti, která zaručuje dětem v nouzi přístup 

ke službám, jako je vzdělávání a péče, zdravotní péče, výživa a bydlení (online platforma, diskuse).   

2. zavedení zvláštní podpory a ochrany práce pro mladé lidi. Tato opatření pro obyvatelstvo 

v produktivním věku by měla zahrnovat přístup matek a otců k informacím o jejich návratu do 

práce.  (ECP 22) Posílení záruk pro mladé lidi by mohlo být nástrojem ke zlepšení přístupu mladých 

lidí mladších 30 let ke kvalitním nabídkám zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo 

stáží;  (diskuse) 

3. podpora práva na volný pohyb v oblasti vzdělávání v rámci Unie, mimo jiné prostřednictvím 

vzájemného uznávání titulů, známek, dovedností a kvalifikací; (diskuse) 

4. zlepšení právních předpisů a jejich provádění s cílem zajistit podporu rodin ve všech členských 

státech, například pokud jde o rodičovskou dovolenou a příspěvky při narození dítěte a příspěvky 

na péči o dítě. (ECP 26 & IT 5.a.1) Bydlení hraje klíčovou úlohu při podpoře rodin a mělo by být 

řešeno (online platforma, diskuse); 

5. přijetí opatření zajišťujících stejná rodinná práva ve všech členských státech. To by mělo zahrnovat 

právo na sňatek a adopci; (ECP 27) 

6. podpora pružného věku odchodu do důchodu zohledněním specifické situace starších osob. Při 

určování věku odchodu do důchodu by měla existovat diferenciace v závislosti na povolání, čímž 

by se zohlednila obzvláště náročná práce, a to jak duševní, tak fyzická; (ECP 21 a IT 5.a.1) 

7. předcházení chudobě ve stáří zavedením minimálních důchodů. Tyto minimální úrovně by musely 

zohledňovat životní úroveň, hranici chudoby a kupní sílu v příslušném členském státě; (ECP 21) 

8. zajištění vhodné sociální a zdravotní péče starším osobám. Současně je důležité zabývat se jak 

komunitní, tak rezidenční péčí. Stejně tak je třeba, aby opatření zohledňovala jak příjemce péče, 

tak poskytovatele péče; (ECP 23) 

9. zajištění udržitelného rozvoje a demografické odolnosti zaostávajících regionů s cílem učinit je 

dynamičtějšími a přitažlivějšími, a to i prostřednictvím politiky soudržnosti; (on-line platforma a 

diskuse) 

10. přijetí koordinovaných opatření na evropské úrovni za účelem shromažďování údajů rozčleněných 

podle faktorů, jako je pohlaví, a analýzy demografických trendů, sdílení osvědčených postupů a 

znalostí a podpory členských států při vytváření a provádění vhodných politik, mimo jiné zřízením 

specializovaného orgánu EU v této oblasti. (on-line platforma a diskuse) 

 

16. Návrh: Fiskální a daňová politika13 

Cíl: Navrhujeme, aby EU podporovala investice orientované na budoucnost zaměřené na zelenou 
a digitální transformaci se silným sociálním a genderovým rozměrem, a to s ohledem na příklady 
nástroje Next Generation EU a nástroje SURE. EU musí zohlednit sociální a hospodářský dopad války na 
Ukrajině a vazbu mezi správou ekonomických záležitostí a novým geopolitickémým kontextem a posílit 
vlastní rozpočet prostřednictvím nových vlastních zdrojů. Občané chtějí přenést důraz od zdanění osob 
a malých a středních podniků a zaměřit se na subjekty, které se vyhýbají daňovým povinnostem, velké 
znečišťovatele a zdaňování digitálních gigantů, a zároveň chtějí, aby EU podporovala schopnost 

 
13 Doporučení občanů, na nichž se návrh velkou měrou zakládá: Evropský panel občanů č. 1: 13, 31; Nizozemsko: 
2,3; Itálie: 4.b.3, 4.b.6; Litva: 9, 10. 
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členských států a místních orgánů financovat samy sebe a využívat finanční prostředky EU. Tohoto cíle 
by mělo být dosaženo následovně: 

Opatření: 

1. harmonizace a koordinace daňových politik v rámci členských států EU s cílem zabránit daňovým 

únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zabránit daňovým rájům v rámci EU a zaměřit se na 

offshoring v rámci Evropy, mimo jiné tím, že se zajistí, aby rozhodnutí o daňových záležitostech 

mohla být přijímána kvalifikovanou většinou v Radě EU.  Na druhé straně existují doporučení 

panelů občanů, která uvádějí, že zdanění je záležitostí jednotlivých zemí, které mají své vlastní cíle 

a okolnosti; (ECP 13 a 31, IT 4.b.3, NL2.3) 

2. podpora spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zajistit, aby všechny společnosti v EU platily 

svůj spravedlivý podíl na daních; zavedení společného základu daně z příjmů právnických osob 

nebo minimální efektivní sazby; (NL3) 

3. zajištění toho, aby společnosti platily daně tam, kde dosahují zisku; (ECP13)  

4. zajištění toho, aby daňová politika podporovala evropský průmysl a bránila ztrátě pracovních míst 

v Evropě; (ECP13 a 31)  

5. další úvahy o společném poskytování půjček na úrovni EU s cílem vytvořit příznivější podmínky 

pro braní úvěrů a zároveň zachovat odpovědné fiskální politiky na úrovni členských států; (LT 9)  

6. posílení dohledu nad čerpáním a využíváním finančních prostředků EU, a to i na místní úrovni a 

úrovni obcí. (LT 10) 
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„EU ve světě“ 

 

17. Návrh: Snížení závislosti EU na zahraničních subjektech v hospodářsky strategických odvětvích 

CÍL: Navrhujeme, aby EU přijala opatření k posílení své autonomie v klíčových strategických odvětvích, 
jako jsou zemědělské produkty, strategické ekonomické zboží, polovodiče, zdravotnické výrobky, 
inovativní digitální a environmentální technologie a energetika: 

Opatření: 

1. podpora činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a spolupráce v této oblasti mezi veřejnými a 

soukromými partnery 

2. zachování ambiciózního programu obchodních jednání, který může přispět k budování odolnosti a 

diverzifikaci dodavatelských řetězců, zejména pokud jde o suroviny, a současné rovnoměrnější 

sdílení přínosů obchodu s větším počtem partnerů, čímž se omezí naše expozice a závislost na 

malém počtu potenciálně rizikových dodavatelů.14 

3. zvyšování odolnosti dodavatelských řetězců EU podporou investic do strategických odvětví v EU, 

vytvářením zásob kritických výrobků a zařízení a diverzifikací zdrojů dodávek kritických surovin; 

4. další investice do dokončení vnitřního trhu, vytvoření rovných podmínek, které zvýší atraktivitu 

výroby a nákupu těchto výrobků v Evropské unii. 

5. podpora zachování disponibility a cenové dostupnosti těchto produktů pro evropské spotřebitele a 

snížení vnějších závislostí, například prostřednictvím strukturálních a regionálních politik, daňových 

úlev, dotací, investic do infrastruktury a výzkumu, posílení konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků, jakož i vzdělávacích programů pro udržení souvisejících kvalifikací a pracovních 

míst v Evropě, které jsou důležité pro zajištění základních potřeb.15 

6. celoevropský program na podporu malých místních producentů ze strategických odvětví ve všech 

členských státech16 s větším využitím programů a finančních nástrojů EU, jako je InvestEU.  

7. lepší spolupráce mezi členskými státy při řízení rizik v dodavatelském řetězci17 

 

18. Návrh: Snížení závislosti EU na zahraničních subjektech v oblasti energetiky 

CÍL: Navrhujeme, aby EU dosáhla větší autonomie v oblasti výroby a dodávek energie v souvislosti s 
probíhající ekologickou transformací tím, že: 

Opatření: 

1. přijme strategii, která zajistí větší autonomii výroby energie. Měl by být vytvořen evropský orgán, 

který by integroval stávající evropské energetické agentury, koordinoval rozvoj obnovitelných zdrojů 

energie a podporoval sdílení znalostí18, 

 
14 Z diskusí v pracovní skupině a na plenárním zasedání 
15 Viz doporučení ECP č. 4,  doporučení německého NCP panelu 1 č. 2  „EU ve světě“ a doporučení italského NCP 
klastru 2 č. 1, dále rozvedeno v pracovní skupině. 
16 Viz doporučení ECP4 č. 4 a doporučení italského NCP klastru 2 č. 5 a 6, dále rozpracováno v pracovní skupině. 
17 Viz digitální platforma a doporučení italského NCP klastru 2 č. 2 a 3, dále rozpracováno v pracovní skupině  
18 Viz doporučení ECP 4 č. 14, dále rozpracované v pracovní skupině 
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2. aktivně podpoří projekty veřejné dopravy a energetické účinnosti, celoevropské vysokorychlostní 

železniční a nákladní sítě, rozšíření poskytování čisté a obnovitelné energie (zejména v oblasti solární 

a větrné energie) a alternativních technologií (jako je vodík nebo energie z odpadu), jakož i kulturní 

změny v městském prostředí od individuálního automobilu k veřejné dopravě, sdílení elektronických 

automobilů a cyklistům.19 

3. zajistí řádnou a spravedlivou transformaci, přičemž podpoří zejména zranitelné občany, kteří se při 

přechodu na klimatickou neutralitu potýkají s největšími problémy a kteří již nyní trpí rostoucími 

cenami energie v důsledku energetické závislosti a nedávného ztrojnásobení cen energie. 

4. posílí spolupráci při posuzování využívání jaderné energie při probíhajícím ekologickém přechodu na 

energii z obnovitelných zdrojů v Evropě, přičemž je třeba posoudit společné otázky, které by mohla 

vyřešit nebo vytvořit vzhledem k tomu, že tuto energii mnoho členských států stále využívá.20  

5. bude spolupracovat s mezinárodními partnery a zaváže je k dosažení ambicióznějších cílů pro řešení 

změny klimatu na různých mezinárodních fórech, včetně skupin G7 a G20. 

6. zajistí propojení zahraničního obchodu s opatřeními politiky v oblasti klimatu (např. vytvořením 

investičního balíčku pro technologie a inovace šetrné ke klimatu, včetně programů financování)21 

7. bude provádět společné nákupy dovážené energie a partnerství v oblasti udržitelné energie s cílem 

snížit závislost Evropy na dovozu energie, zejména v oblasti plynu a ropy, a rozvíjet domácích zdrojů 

energie v EU. 

 

19. Návrh: Definování norem v rámci EU i mimo ni v obchodních a investičních vztazích 

CÍL: Navrhujeme, aby EU posílila etický rozměr svých obchodních a investičních vztahů prostřednictvím: 

Opatření: 

1. zachování a reformy naší mnohostranné struktury mezinárodního obchodu založené na pravidlech a 

partnerství s podobně smýšlejícími demokraciemi 

2. účinných a přiměřených právních předpisů EU, které zajistí, aby byly normy důstojné práce plně 

uplatňovány v rámci globálních hodnotových řetězců, včetně výrobních a dodavatelských procesů EU, 

a aby dovážené zboží byly v souladu s kvalitativními etickými normami, udržitelným rozvojem a 

normami v oblasti lidských práv, včetně práv pracovníků a odborů, přičemž se zajistí certifikace 

výrobků, které jsou v souladu s těmito právními předpisy EU22, a naváže celounijní dialogu, jehož cílem 

je informovat a vzdělávat o environmentálních a etických dopadech změn politiky v oblasti 

mezinárodního obchodu. 

3. omezení dovozu a prodeje výrobků ze zemí, které umožňují nucenou a dětskou práci, pravidelně 

aktualizovaná černá listina společností a podpora informovanosti spotřebitelů o dětské práci 

prostřednictvím informací poskytovaných oficiálními kanály EU.23 

4. sledování a prosazování kapitol o udržitelném rozvoji obchodu v dohodách EU o volném obchodu, 

včetně možnosti mechanismu založeného na sankcích jako krajního řešení. 

 
19 Viz doporučení ECP4 č. 2 a italský NCP klastr 2 doporučení č. 4, dále rozpracováno v pracovní skupině. 
20 Viz doporučení ECP4 č. 17 a italský NCP italský klastr 2 doporučení č. 4, dále rozpracováno v pracovní skupině. 
21Viz doporučení 1 NCP Německo, panel 1 „EU ve světě“, dále rozvedeno v pracovní skupině 
22 Viz doporučení ECP4 č. 3, dále rozpracované v pracovní skupině. 
23 Viz doporučení ECP4 č. 11, dále rozpracované v pracovní skupině. 
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5. reformy všeobecného systému preferencí EU (GSP) tak, aby zahrnoval přísná ustanovení o 

podmíněnosti a účinné postupy monitorování, podávání zpráv a dialogu s cílem zlepšit dopad, který 

může mít systém GSP na obchod, lidská práva a rozvoj v partnerských zemích, jejichž obchodní 

preference mají být odňaty v případě jejich nedodržování.  

 

20. Návrh: Definování norem v rámci EU i mimo ni v politikách v oblasti životního prostředí 

CÍL: Navrhujeme, aby EU posílila environmentální rozměr svých obchodních vztahů prostřednictvím: 

Opatření: 
1. harmonizace a posílení označování ekoznačkou a zavedení povinného ekoskóre, které musí být 

zobrazeno na všech výrobcích, které si spotřebitel může koupit. Ekoskóre by se vypočítalo na základě 

emisí z výroby a přepravy, jakož i škodlivého obsahu, a to na základě seznamu nebezpečných 

výrobků. Toto ekoskóre by měl řídit a sledovat orgán EU24. 

2. posílení environmentálních norem pro vývoz odpadů a přísnější kontroly a sankcí s cílem zastavit 

nezákonný vývoz. EU by měla členské státy motivovat k recyklaci jejich vlastního odpadu a k jeho 

využívání k výrobě energie25, 

3. stanovení cíle odstranit znečišťující obaly podporou méně obalů nebo obalů šetrnějších k životnímu 

prostředí26, navázání partnerství s rozvojovými zeměmi, podpora jejich infrastruktury a vzájemně 

výhodných obchodních dohod, které jim pomohou při přechodu na ekologické zdroje energie27. 

4. odměňování zemí, které uplatňují vysoké standardy udržitelnosti, tím, že jim nabídne další přístup 

na trh EU pro jejich udržitelné zboží a služby, a to buď jednostranně prostřednictvím všeobecného 

systému preferencí GSP+, dvoustranně prostřednictvím vyjednaných obchodních dohod, nebo 

vícestranně prostřednictvím iniciativ v rámci Světové obchodní organizace  

 

21. Návrh: Rozhodování a soudržnost v rámci Unie 

CÍL: Navrhujeme, aby EU zlepšila svou schopnost přijímat rychlá a účinná rozhodnutí, zejména v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), vystupovat jednotně a jednat jako skutečně 
globální hráč, prosazovat pozitivní úlohu ve světě a zajistit účinnost své reakce na jakoukoli krizi, 
zejména na základě následujících opatření: 

Opatření: 

1. zejména v oblasti SZBP je třeba provést změny v případě otázek, o nichž se v současné době 

rozhoduje jednomyslně, aby byly běžně rozhodovány kvalifikovanou většinou28. 

2. založení spolupráce v oblasti bezpečnostní a obranné politiky na nedávno schváleném Strategickém 

kompasu a využití evropského mírového nástroje29  

3. posílení úlohy vysokého představitele s cílem zajistit, aby EU vystupovala jednotně.30 

 
24 Viz doporučení ECP4 č. 13, dále rozpracované v pracovní skupině. 
25 Viz doporučení ECP4 č. 15, dále rozpracované v pracovní skupině. 
26 Viz doporučení ECP4 č. 16, dále rozpracované v pracovní skupině. 
27 Viz doporučení ECP4 č. 12,  dále rozpracované v pracovní skupině. 
28 Viz doporučení ECP4 č. 21, dále rozpracované v pracovní skupině. 
29 Viz digitální platforma, dále rozvinuto v pracovní skupině 
30 Viz digitální platforma, dále rozvinuto v pracovní skupině 
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4. je třeba dohodnout se na pevné vizi a společné strategii pro upevnění jednoty a schopnosti EU 

přijímat rozhodnutí s cílem připravit EU na další rozšíření31. 

5. je třeba ratifikovat nedávno uzavřené obchodní dohody rychleji, aniž by to zabránilo řádnému 

přezkumu a diskusi. 

 

 

22. Návrh: Transparentnost EU a její vztahy s občany  

CÍL: Navrhujeme, aby EU, zejména v rámci svých opatření na mezinárodní úrovni, včetně obchodních 
jednání, zlepšila svou dostupnost pro občany prostřednictvím lepších informací, vzdělávání, účasti 
občanů a transparentnosti svých činností, zejména tím, že: 

Opatření: 
1. posílí vazby s občany a místními institucemi s cílem zlepšit transparentnost, oslovit občany a lépe s 

nimi komunikovat a konzultovat konkrétní iniciativy EU a na mezinárodní úrovni32. 

2. zajistí větší účast občanů na mezinárodních politických akcích EU a přímé zapojení občanů do akcí 

(podobně jako v případě konference o budoucnosti Evropy), které by byly pořádány na vnitrostátní, 

místní a evropské úrovni33 za aktivní účasti organizované občanské společnosti34.  

3. zajistí plnou podporu všech příslušných zúčastněných stran občanům, kteří se rozhodnou zapojit se 

do organizací organizované občanské společnosti, jako tomu bylo v případě pandemie COVID-19 a 

Ukrajiny. 

6. přidělí zvláštní rozpočet na rozvoj vzdělávacích programů o fungování EU a jejích hodnotách, které 

by mohla navrhnout členským státům, které si to přejí, aby je mohly začlenit do svých školních osnov 

(základní, střední a vysoké školy). Kromě toho by studentům, kteří chtějí studovat v jiné evropské 

zemi prostřednictvím programu Erasmus, mohl být nabídnut zvláštní kurz o EU a jejím fungování. 

Studenti, kteří si zvolí tento kurz, budou mít při přidělování těchto programů Erasmus přednost. 

4. zlepší svou mediální strategii posílením jejího zviditelnění v sociálních médiích a aktivním 

prosazováním jejího obsahu a podněcováním inovací podporou přístupných evropských sociálních 

médií.35 

 

23. Návrh: EU jako silný aktér na světové scéně v oblasti míru a bezpečnosti 

CÍL: Navrhujeme, aby EU i nadále prosazovala dialog a zaručila mír a mezinárodní řád založený na 
pravidlech36, posílila multilateralismus a vycházela z dlouhodobých mírových iniciativ EU, které přispěly 
k udělení Nobelovy ceny v roce 2012, a zároveň posílila svou společnou bezpečnost prostřednictvím37: 

Opatření: 

 
31 Viz doporučení ECP4 č. 26, dále rozpracované v pracovní skupině. 
32 Viz doporučení ECP4 č. 18, dále rozpracované v pracovní skupině. 
33 Viz doporučení ECP4 č. 19, dále rozpracované v pracovní skupině. 
34 Viz doporučení ECP4 č. 19, dále rozpracované v pracovní skupině. 
35 Viz doporučení ECP4 č. 25. 
36 Z rozprav v pracovní skupině a na plenárním zasedání 
37 Viz změna 2 francouzského národního panelu/akcí. 
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1. společných ozbrojených sil EU, které budou použity pro účely vlastní obrany a zabrání agresivním 

vojenským akcím jakéhokoli druhu, s kapacitou poskytovat pomoc v dobách krizí, včetně přírodních 

katastrof. Za evropskými hranicemi by mohly být nasazeny za výjimečných okolností, pokud možno 

na základě právního mandátu Rady bezpečnosti OSN, a tedy v souladu s mezinárodním právem38, 

aniž by konkurovaly NATO nebo zdvojovaly jeho činnosti, přičemž by se  respektovaly různé 

vnitrostátní vztahy s NATO a provádělo by se hodnocení vztahů EU s NATO v rámci diskuse o 

strategické autonomii EU. 

2. převzetím vedoucí úlohy při budování světového bezpečnostního pořádku po válce na Ukrajině na 

základě nedávno přijatého Strategického kompasu EU. 

3. ochrany svého strategického výzkumu a kapacit v prioritních odvětvích, jako je kosmický sektor, 

kybernetická bezpečnost, zdravotnictví a životní prostředí39. 

4. posílení operačních schopností nezbytných pro zajištění účinnosti ustanovení o vzájemné pomoci 

podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, poskytování odpovídající ochrany EU každému 

členskému státu, který je napaden třetí zemí. 

5. zvážení toho, jak objektivním a věcným způsobem bojovat proti dezinformacím a propagandě  

 

24. Návrh: EU jako silný aktér na světové scéně při budování vztahů 

CÍL: Navrhujeme, aby EU ve svých vztazích se třetími zeměmi: 

Opatření: 
1. více využívala své kolektivní politické a hospodářské váhy, vystupovala jednotně a jednala jednotně, 

aniž by jednotlivé členské státy rozdělovaly Unii prostřednictvím nevhodných dvoustranných 

reakcí40. 

2. posílila svou schopnost ukládat sankce státům, vládám, subjektům, skupinám nebo organizacím, 

jakož i jednotlivcům, kteří nedodržují její základní zásady, dohody a zákony, a zajistit, aby sankce, 

které již existují, byly rychle uplatňovány a vymáhány. Sankce vůči třetím zemím by měly být úměrné 

jednání, které je vyvolalo, měly by být účinné a měly by být uplatňovány včas41. 

3. podporovala udržitelný obchod založený na pravidlech a zároveň otevírala nové obchodní a investiční 

příležitosti pro evropské společnosti. Zatímco dvoustranné obchodní a investiční dohody jsou klíčem 

k podpoře evropské konkurenceschopnosti, normy a pravidla jsou nezbytné k zajištění rovných 

podmínek. EU musí zůstat aktivním a spolehlivým partnerem tím, že bude vyjednávat, uzavírat a 

provádět obchodní dohody, které rovněž stanoví vysoké standardy udržitelnosti. 

4. uzavírala významné mezinárodní dohody o spolupráci jako EU, a nikoli jako jednotlivé země42. 

5. reformovala obchodní a investiční politiku EU s cílem obnovit globální multilateralismus s cílem 

vytvářet důstojná pracovní místa a chránit základní lidská práva, včetně práv pracovníků a odborů; 

zajistila ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti a soulad s Pařížskou dohodou o změně 

klimatu; zajišťovala vysoce kvalitní veřejné služby; a posílila evropskou průmyslovou základnu. EU by 

 
38 Viz doporučení ECP4  č. 20 a italského NCP klastru 2 č. 7, dále rozpracováno v pracovní skupině. 
39 Viz změna 2 z francouzského národního panelu občanů. 
40 Viz ECP4 doporučení č. 24 a  italský NCP klastr 2 doporučení č. 7, dále rozpracováno v pracovní skupině. 
41 Viz doporučení ECP4 č. 22, dále rozpracované v pracovní skupině. 
42 Viz doporučení 1 o EU ve světě vydané nizozemskou národní panelovou diskusí občanů, dále rozpracováno v 
pracovní skupině. 
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měla přispět k oživení globálního multilateralismu prostřednictvím důkladné reformy založené na 

demokracii a míru, solidaritě a dodržování lidských, sociálních a environmentálních práv a posílení 

úlohy MOP.  

6. zahrnovala do dohod o spolupráci a investicích se třetími zeměmi boj proti obchodování s lidmi a 

nedovolenému přistěhovalectví a spolupráci s ohledem na veškeré vhodné repatriace. 

7. navazovala partnerství s rozvojovými zeměmi, podporovala jejich infrastrukturu a vzájemně výhodné 

obchodní dohody s cílem pomoci jim při přechodu na ekologické zdroje energie43 

8. vypracovala účinnější a jednotnější politiku vůči autokratickým a hybridním režimům a rozvíjela 

partnerství s organizacemi občanské společnosti v těchto zemích. 

9. navýšila zdroje volebních pozorovatelských misí EU;  

10. nabídla věrohodnou perspektivu přistoupení kandidátským a potenciálním kandidátským zemím s 

cílem podpořit mír a stabilitu v Evropě a přinést prosperitu milionům Evropanů44. 

POZNÁMKA: Několik členů pracovní skupiny se domnívalo, že zejména návrhy týkající se „snížení závislosti 

EU na zahraničních subjektech v oblasti energetiky“ a „transparentnosti EU a jejích vztahů s občany“ jsou  

záležitostí jiných pracovních skupin. Někteří členové si přáli upozornit na jiné alternativy k jednomyslnosti 

v Radě kromě hlasování kvalifikovanou většinou, jako je proměnlivá geometrie, výjimky a posílená 

spolupráce. Někteří členové pracovní skupiny se vyslovili pro to, aby byl v návrhu „vymezení norem v rámci 

EU i mimo ni v obchodních a investičních vztazích“ použit pojem „udržitelný“ namísto „etický“. Panovaly 

rozdílné názory na to, zda by přistoupení nových členských států mělo i nadále vyžadovat jednomyslnou 

dohodu všech stávajících členských států. Existovala řada názorů na to, do jaké míry by měly existovat 

společné ozbrojené síly. Dva členové zmínili vyhlídku na irskou jednotu v případě, že Severní Irsko bude 

hlasovat v souladu s ustanoveními Velkopáteční dohody a, a to, že by EU měla být na tuto možnost 

připravena.  

 

  

  

 
43 Viz diskuse na digitální platformě a na plenárním zasedání, dále rozvíjeny v pracovní skupině. 
44 Viz digitální platforma, dále rozvinuto v pracovní skupině 
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„Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ 

 

25. Návrh: Právní stát, demokratické hodnoty a evropská identita45 

Cíl: Systematicky prosazovat právní stát ve všech členských státech, zejména: 

Opatření: 
1. Zajistit, aby hodnoty a zásady zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních práv EU byly 

nezpochybnitelnými, nezvratnými a povinnými podmínkami pro členství a přistoupení k EU. Hodnoty 

EU musí být plně prosazovány ve všech členských státech, aby mohly prostřednictvím diplomacie a 

dialogu působit jako mezinárodní standard a atraktivní vzor. Rozšíření EU by nemělo oslabovat acquis 

EU ve vztahu k základním hodnotám a právům občanů;46  

2. Zviditelnit evropské hodnoty pro občany EU, zejména prostřednictvím interaktivnějšího a přímého 

zapojení. Za tímto účelem by mělo být evropské občanství posíleno například prostřednictvím statutu 

evropského občanství, který by poskytoval práva a svobody občanům, jakož i statutu evropských 

přeshraničních sdružení a neziskových organizací. Evropské hodnoty by měly být rovněž prosazovány 

prostřednictvím „osvětového balíčku“, který by občanům poskytoval didaktické a informační 

materiály. V neposlední řadě je třeba pomocí dalších investic EU vytvořit evropskou veřejnou sféru, 

včetně audiovizuálních a on-line sdělovacích prostředků, zlepšit stávající mediální centra EU a dále 

podpořit více než 500 místních evropských kontaktních kanceláří; 47 

3. Listina základních práv EU by měla být všeobecně použitelná a vymahatelná. Kromě toho by měly být 

pořádány výroční konference o právním státu (v návaznosti na zprávu Komise o právním státu) s 

delegacemi ze všech členských států, do nichž by byli namátkově vybráni různí občané, státní 

zaměstnanci, poslanci, zástupci místních orgánů, sociální partneři a zástupci občanské společnosti. 

Měly by být rovněž dále podporovány organizace, včetně organizací občanské společnosti, které 

prosazují právní stát na místě;48 

4. Účinné uplatňování a hodnocení oblasti působnosti „nařízení o podmíněnosti“ a dalších nástrojů 

právního státu a zvážení jejich rozšíření na nové oblasti bez ohledu na jejich význam pro rozpočet EU. 

Měly by být zváženy veškeré nezbytné právní možnosti, včetně změn Smluv, aby bylo možné trestat 

porušování zásad právního státu;49 

5. Podpora vzdělávacích a mediálních programů, které učiní hodnoty EU součástí integračního procesu 

migrantů a podpoří interakce mezi migranty a občany EU s cílem zajistit jejich úspěšnou integraci do 

společnosti EU a vytvořit mezi občany EU povědomí o otázkách souvisejících s migrací.50 

 

 
45 Hlavní doporučení občanů, z nichž návrh vychází: Evropský panel občanů 2 (ECP2): 10, 11, 14, 30; belgický 
Národní panel občanů (NCP): 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; německý NCP: 5.1, 5.2; nizozemský NCP: 1.2. 
46 ECP 2 doporučení č. 14. Doporučení belgického NCP č. 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3 a nizozemského NCP č. 1.2. 
47 Doporučení ECP2 č. 11. Doporučení německého NCP č. 5.1, 5.2. Diskuse pracovní skupiny. 
48 Doporučení ECP2 č. 11. Diskuse pracovní skupiny. Diskuse v plénu. 
49 Doporučení ECP2 č. 10.  
50 Doporučení ECP2 č. 30. 
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26. Návrh: Ochrana údajů51 

 

Cíl: Zaručit politiku zpracování údajů, která bude více chránit občany a bude zaměřena na občany, 

zejména: 

Opatření: 
1. Úplné provedení stávajících právních předpisů o ochraně osobních údajů a jejich přezkum, případně 

zavedení silnějších mechanismů vymáhání práva pro subjekty zpracovávající osobní údaje, které v 

současnosti spadají v souladu se zásadou subsidiarity do pravomoci nezávislých vnitrostátních orgánů 

pro ochranu údajů. Těmto subjektům by měly být ukládány přísnější sankce než sankce stanovené v 

současném nařízení, a to úměrně k jejich ročnímu obratu (až 4 %), případně by jim měla být zakázána 

činnost, a měly by podléhat ročnímu nezávislému auditu;52 53 

2. Větší účinnost zásady ochrany soukromí již od návrhu a standardní nastavení ochrany soukromí, 

např. hodnocením a zavedením snadno srozumitelných, stručných a uživatelsky vstřícných 

harmonizovaných formulářů souhlasu se zpracováním údajů, které jasně uvádějí, co je nezbytné a co 

nikoli. Uživatelé musí mít možnost snadno, rychle a trvale udělit nebo odvolat svůj souhlas se 

zpracováním údajů; 54 55 

3. Hodnocení a zavedení jasnějších pravidel pro zpracování údajů nezletilých, která jim budou poskytovat 

větší ochranu, případně v obecném nařízení o ochraně osobních údajů EU, mimo jiné vytvořením 

zvláštní kategorie pro citlivé údaje nezletilých osob a celounijní harmonizací vnitrostátních prahových 

hodnot pro věk opravňující k udělení souhlasu. Zatímco uplatňování většiny pravidel na ochranu 

soukromí a zvyšování povědomí by mělo zůstat v pravomoci členských států, a to i prostřednictvím 

vyšších investic a dalších zdrojů na vnitrostátní úrovni, rovněž EU by měla hrát významnější úlohu, 

např. vytvořením pravomocí EU pro občanskou výchovu o ochraně údajů;56 

4. Lepší prosazování kritérií způsobilosti evropských a vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, pokud 

jde o kvalifikace a vhodnost, s cílem zajistit co nejvyšší nezávislost jejich členů. 57 58 

 

27. Návrh: Sdělovací prostředky, falešné zprávy, dezinformace, ověřování faktů, kybernetická 

bezpečnost59 

 

 
51  Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: ECP2: 7, 8, 9; nizozemské NCP: 1.3, 4.3. 
52 Doporučení ECP2 č. 7. Diskuse pracovní skupiny. 
53 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
54 Doporučení ECP2 č. 9.  
55 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
56 Doporučení ECP2 č. 8. Doporučení nizozemského NCP č. 1.3, 4.3. 
57 Doporučení ECP2 č. 7, 8. 
58 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
 
59 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: ECP2: 5, 12, 13, 17, 28; belgické NCP: 1.5.1, 2.1.1 až 
2.4.3; nizozemské NCP: 3.1. 
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Cíl: Bojovat proti dezinformacím dalším prosazováním nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků, 

jakož i mediální gramotnosti, zejména: 

Opatření: 
1. Zavedení právních předpisů zaměřených na ohrožení nezávislosti sdělovacích prostředků 

prostřednictvím minimálních norem platných v celé EU, včetně přezkumu obchodního modelu 

sdělovacích prostředků s cílem zajistit integritu a nezávislost mediálního trhu EU;60 

2. Přísné prosazování pravidel hospodářské soutěže EU v mediálním odvětví s cílem zabránit velkým 

mediálním monopolům a zajistit pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků na nepřiměřeném 

politickém, korporátním a/nebo zahraničním vměšování. Měla by být rovněž podporována kvalitní 

žurnalistika s vysokými etickými a samoregulačními normami;61 

3. Zřízení orgánu EU pověřeného řešením a potíráním cílených dezinformací a vměšování, zvyšování 

informovanosti o situaci a posilování organizací pro ověřování faktů, jakož i nezávislých sdělovacích 

prostředků. Dále by měly být podporovány a aktivněji propagovány „horké linky“ a internetové 

stránky, jako je Europe Direct, kde si občané i vnitrostátní sdělovací prostředky mohou vyžádat 

ověřené informace o evropských politických postupech a politikách EU; 62 63 

4. Podpora mediální gramotnosti občanů a povědomí o dezinformacích a neúmyslném šíření falešných 

zpráv, mimo jiné prostřednictvím povinných kurzů ve školách. Členské státy by měly být rovněž 

vybízeny k tomu, aby na tyto účely poskytly odpovídající lidské a finanční zdroje; 64  

5. Na základě stávajících iniciativ, jako je kodex zásad boje proti dezinformacím a Evropské středisko pro 

sledování digitálních médií (EDMO), požadovat po on-line platformách, aby vydávaly jasná prohlášení 

o používaných algoritmech (které uživatelům umožní rozhodnout, zda souhlasí s jejich použitím), a 

dezinformačních rizicích, jimž jsou uživatelé vystaveni, a zároveň chránit právo na zákonnou svobodu 

projevu a právo na soukromí.65 66  

 

 

28. Návrh: Sdělovací prostředky, falešné zprávy, dezinformace, ověřování faktů, kybernetická 

bezpečnost 

Cíl: Silnější úloha EU v boji proti kybernetickým hrozbám, zejména: 

Opatření: 

 
60 Doporučení ECP2 č. 5. Doporučení belgického NCP č. 2.1.1. Doporučení nizozemského NCP č. 3.1. 

61 Doporučení ECP2 č. 12. Doporučení belgického NCP č. 2.1.4. 

62 Doporučení ECP2 č. 17 a 28. Doporučení belgického NCP č. 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2. 

63 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
64Doporučení ECP2 č. 5 a 28. Doporučení belgického NCP č. 2.3.2, 2.3.3. 

65 Doporučení ECP 2 č. 28. Doporučení belgického NCP č. 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.  

66 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
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1. Posílení Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) s cílem více chránit jednotlivce, 

organizace a instituce před porušováním kybernetické bezpečnosti a využíváním umělé inteligence 

pro účely trestné činnosti. Zároveň by měla být zajištěna ochrana soukromí údajů a ochrana osobních 

údajů; 67 68 

2. posílení koordinace vnitrostátních orgánů pro kybernetickou bezpečnost a dalšího úsilí o zajištění 

řádného provádění pravidel na úrovni EU na vnitrostátní úrovni.6970 

 

29. Návrh: Boj proti diskriminaci, rovnost a kvalita života71 

Cíl: Přijmout opatření k harmonizaci životních podmínek v celé EU a zlepšit sociálně-ekonomickou 

kvalitu života občanů EU, zejména: 

Opatření: 
1.  Ve spolupráci s odborníky a sociálními partnery vypracovat transparentní ukazatele kvality života, 

včetně hospodářských a sociálních kritérií a kritérií právního státu, s cílem stanovit jasný a realistický 

harmonogram pro zvyšování sociálních norem a dosažení společné sociálně-ekonomické struktury 

EU, mimo jiné prováděním evropského pilíře sociálních práv. Tyto ukazatelé by měly být začleněny 

do rámce správy ekonomických záležitostí a do procesu evropského semestru;72 73 

2. Zvýšení a usnadnění přímých veřejných investic do vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, fyzické 

infrastruktury, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem dodatečných investic by 

mělo být rovněž zajištění vhodné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem občanů; Tyto 

investice by měly být prováděny zcela transparentním způsobem, který umožní sledovat celý 

proces;74 

3. Podpora zdanění velkých korporací, boj proti přístupu k daňovým rájům a jejich zrušení v EU s cílem 

zvýšit veřejné investice do prioritních oblastí, jako je vzdělávání (stipendia, Erasmus) a výzkum. Boj 

proti daňovým únikům v celé EU by měl být rovněž prostředkem k získání finančních prostředků pro 

veřejně financované iniciativy;75 76 

4. Stanovit unijní kritéria pro boj proti diskriminaci na trhu práce a motivovat soukromé společnosti k 

tomu, aby přijímaly osoby, které jsou obvykle nejvíce vystaveny diskriminaci (např. mladí lidé, starší 

lidé, ženy, menšiny), a to i prostřednictvím dotací, a ve druhé fázi dočasné kvóty. V tomto ohledu by 

 
67 Doporučení ECP2 č. 13. 

68 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
69 Doporučení ECP2 č. 13. 

70 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro digitální transformaci. 
 
71 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: ECP2: 1, 2, 21, 22, 23; nizozemské NCP: 1.1. 
72 Doporučení ECP2 č. 22. Diskuse pracovní skupiny. 
73 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa 
74 Doporučení ECP2 č. 21. Doporučení nizozemského NCP č. 1.1. 
75 Doporučení ECP2 č. 23. 
76 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa 
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měli být úzce zapojeni sociální partneři. Právní předpisy by rovněž měly předcházet diskriminaci 

mimo trh práce a podporovat rovnost;77 

5. Otevírání cenově dostupnějších veřejných i soukromých mateřských škol a bezplatná péče o děti pro 

potřebné osoby.78  

 

 

 

30. Návrh: Práva zvířat a zemědělství79 

 

Cíl: Přijmout rozhodná opatření na podporu a zaručení ekologičtějšího zemědělství více zaměřeného 

na klima, zejména: 

Opatření: 
1. Stanovení podrobných, měřitelných a časově vymezených minimálních kritérií pro ochranu 

hospodářských zvířat s cílem zajistit vyšší normy pro dobré životní podmínky zvířat v souladu se 

zavedením cílů udržitelnosti a na základě integrovaného přístupu k potravinovému systému;80 81 

2. Zavedení finančních pokut za negativní externality zemědělské činnosti (např. emise skleníkových 

plynů, používání pesticidů, nadměrné využívání vody, dálková doprava atd.) na základě jejich dopadu 

na životní prostředí. Zemědělské zboží dovážené do EU by rovněž mělo být posuzováno na tomto 

základě, a to i prostřednictvím celní sazby, aby se vyloučily jakékoli konkurenční výhody vyplývající z 

nižších norem v oblasti životního prostředí;82 

3. Snížení dotací na hromadnou zemědělskou produkci, pokud nepřispívá k udržitelné transformaci, 

a přesměrování těchto zdrojů na podporu environmentálně udržitelného zemědělství při současném 

zajištění cenově dostupných potravinových produktů83 84. 

 

 

  

 
77 Doporučení č. 1 ECP2. Diskuse pracovní skupiny. 
78 Doporučení ECP 2 č. 2. Diskuse pracovní skupiny. 
 

79 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: ECP2: 3, 4, 6. 
80 Doporučení ECP2 č. 3. 
81 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro změnu klimatu a životní prostředí. 
82 Doporučení ECP2 č. 4. 
83 Doporučení ECP2 č. 6. 
84 Touto otázkou se zabývá i pracovní skupina pro změnu klimatu a životní prostředí. 
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„Digitální transformace“ 

 
Evropa se musí stát světovým lídrem a tvůrcem norem v oblasti digitální transformace a vytvořit 
evropskou cestu směřující k vybudování etické, transparentní a bezpečné digitální společnosti zaměřené 
na člověka. Evropa musí zaujmout ambiciózní přístup a plně využívat příležitostí, které digitalizace nabízí, 
a zároveň zvládat rizika a výzvy, které s sebou přináší. Digitalizace se dotýká všech oblastí naší společnosti 
a musí jí být věnována náležitá pozornost. V této souvislosti bylo zmíněno Evropské prohlášení o 
digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu a byly předloženy návrhy na to, aby byla zvážena 
možnost vytvořit v budoucnu  Listinu digitálních práv. 
 
Ruská agrese na Ukrajině jen dále zdůraznila řadu problémů, jimiž se návrhy zabývají, jako je potřeba 
digitální svrchovanosti, větší zaměření na kybernetickou obranu a ochrana před dezinformacemi. Ukázala 
také, že konflikty mají v současnosti důsledky v digitální oblasti, což vyvolává nové otázky, jako jsou např. 
dlouhodobé důsledky toho, pokud se někdo zmocní osobních údajů a nezákonně je využije.  
 
 

31. Návrh: Přístup k digitální infrastruktuře85 

Cíl: Rovný přístup k internetu je základním právem každého evropského občana. Navrhujeme, aby 
všichni v Evropě měli v praxi přístup k internetu a digitálním službám a aby byla posílena suverenita 
digitální infrastruktury EU: 
 
Opatření: 
1. Investice do vysoce kvalitních a inovativních evropských digitálních infrastruktur (včetně rozvoje sítě 

5G a 6G v Evropě); (doporučení ECP 1 č. 40 a 47, nizozemské NCP 1) 
2. Zajištění rychlého, cenově dostupného, bezpečného a stabilního přístupu k internetu kdekoli v EU, 

včetně roamingu, přičemž prioritou je zajistit internetové připojení do „bílých zón/mrtvých zón“ a 
připojení venkovských oblastí a odlehlých a okrajových regionů s cílem řešit digitální propast mezi 
členskými státy i uvnitř členských států a zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut; (doporučení ECP 1 
č. 17, 47 a nizozemské NCP 1) 

3.  Pokrok při zavádění digitální a elektrické infrastruktury jak ve veřejných, tak i soukromých prostorách, 
aby se umožnilo používání elektrických a autonomních vozidel; (diskuse pracovní skupiny)86 

4. Přijetí opatření, která zajistí spravedlivou a otevřenou hospodářskou soutěž a zabrání tvorbě 
monopolů, uzamčení, koncentraci údajů a závislosti na infrastruktuře a službách, které jsou 
poskytovány třetími zeměmi, zlepšení trhů z hlediska spotřebitelů; (doporučení ECP 1 č. 17) 

5. Učinit prioritu z přístupu dětí, rodin, starších osob a zranitelných skupin k internetu a hardwaru, 
zejména s ohledem na přístup ke vzdělání, veřejným službám a zdravotní péči; (doporučení ECP 1 č. 17 
a diskuse pracovní skupiny) 

6. Zlepšení digitálního přístupu občanů a podniků k základním veřejným a soukromým službám a jejich 
dostupnosti, pokud jde o administrativní postupy, a zajištění inkluzivního přístupu a podpory, např. 
prostřednictvím asistenční služby („help desk“) v souvislosti s těmito postupy; (diskuse pracovní 
skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

 
85 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 17, 40, 47; Národní 
panelové diskuse občanů (NCP) Nizozemsko 1 
86 Viz odkaz na ECP 3, doporučení č. 38 týkající se infrastruktury pro elektrická vozidla 
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7. Harmonizace kvalitních digitálních norem a zlepšení bezpečné mobility údajů s cílem usnadnit 
přeshraniční interoperabilitu. (diskuse pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

8. Zvážení environmentálních dopadů digitální infrastruktury a digitalizace s cílem zajistit, aby byla 
digitální transformace udržitelná, a úsilí o vybudování ekologické digitální společnosti (diskuse 
pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma) 

 

32. Návrh: Digitální gramotnosti a dovednosti, které posilují postavení lidí87 

 
Cíl: Navrhujeme, aby EU zajistila, aby všichni evropští občané mohli využívat výhod digitalizace tím, že 
jim umožní získat nezbytné digitální dovednosti a příležitosti, a to prostřednictvím:  
 
Opatření: 
1. Zajištění přístupu k formální a neformální digitální gramotnosti a odborné přípravě a vzdělávání 

v oblasti digitálních dovedností, a to i v rámci školních osnov, ve všech fázích života, a to na základě 
stávajících iniciativ na evropské úrovni a se zvláštním zaměřením na začlenění zranitelných skupin a 
starších osob, zlepšení digitálních dovedností dětí, a to v souladu s jejich zdravým vývojem, a řešení 
digitálních nerovností, včetně digitální propasti mezi ženami a muži; (doporučení ECP 1 č. 8, italského 
NCP č. 5.2, diskuse pracovní skupiny) 

2. Zajištění zdravého využívání internetu tím, že budou členské státy vybízeny k poskytování odborné 

přípravy v oblasti digitálních dovedností pro všechny věkové skupiny, jejíž standardní programy a 

učební osnovy budou stanovené na evropské úrovni a budou se týkat např. rizik a příležitostí 

spojených s internetem,  práv uživatelů v on-line prostředí a etických pravidel chování na internetu, 

tzv. „netikety“; (doporučení ECP 1 č. 47, diskuse pracovní skupiny) 

3. Přijetí všech nezbytných opatření k zajištění toho, aby digitalizace společnosti neopomenula starší 

osoby a zpřístupnila jim technologie, a to podporou programů a iniciativ, například formou kurzů 

přizpůsobených jejich potřebám. Zároveň by mělo být zajištěno, aby základní služby byly přístupné i 

fyzicky a nedigitálními prostředky; (doporučení ECP1 č. 34 a 47) 

4. Zavedení certifikace EU digitálních dovedností ve školách, která mladé lidi připraví na budoucí trh 
práce; (doporučení ECP1 č. 8) 

5. Rozvoj iniciativ v oblasti odborné přípravy koordinovaných na úrovni EU za účelem rekvalifikace a 
zvyšování kvalifikace pracovníků, aby zůstali konkurenceschopní na trhu práce, a to i s přihlédnutím 
zejména ke schopnostem a dovednostem potřebným v malých a středních podnicích, a vzdělávání 
digitálních odborníků (Doporučení ECP1 č. 8 a diskuse pracovní skupiny) 

6. Zvyšování povědomí o stávajících digitálních platformách, které propojují jednotlivce se 
zaměstnavateli a pomáhají při hledání zaměstnání v EU, jako je EURES; (doporučení ECP1 č. 8)  

7. Zvýšení investic a úsilí na podporu digitalizace vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání. 
(pracovní skupiny, Pracovní skupina, vícejazyčná digitální platforma) 

 
 
 

 

 
87 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 8, 34, 47, národní 
panelové diskuse občanů (NCP) Itálie 5.2 
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33. Návrh: Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – kybernetická bezpečnost a 

dezinformace88 

 
Cíl: Navrhujeme, aby EU v zájmu vytvoření bezpečné, odolné a důvěryhodné digitální společnosti 
zajistila účinné a rychlé provádění stávajících právních předpisů a měla více pravomocí k posílení 
kybernetické bezpečnosti, řešení nezákonného obsahu a kybernetické kriminality, boji proti 
kybernetickým hrozbám, které představují nestátní subjekty a autoritářské státy, a zotavení z těchto 
hrozeb a k řešení dezinformací: 
 
Opatření: 
1. Posílení finančních a lidských zdrojů Europolu / Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, což 

umožní aktivnější přístup v boji proti kyberkriminalitě a budování společných evropských kapacit 
v oblasti kybernetické obrany proti rozsáhlým útokům, a to i prostřednictvím lepší spolupráce; 
(doporučení ECP 1 č. 39, litevské NCP 2.6, nizozemské NCP 1, diskuse pracovní skupiny) 

2. Přijetí nezbytných opatření s cílem připravit se na veškeré útoky a výpadky velkého rozsahu a následně 
zajistit rychlé obnovení funkcí, např. tím, že se zajistí existence odolné infrastruktury a alternativních 
komunikačních kanálů; (diskuse pracovní skupiny)  

3. Zajištění podobných sankcí a rychlého a účinného vymáhání práva v členských státech v případě 
kyberkriminality prostřednictvím lepší koordinace místních, regionálních a celostátních středisek a 
orgánů pro kybernetickou bezpečnost; (doporučení ECP1 č. 39) 

4. Posílení digitální gramotnosti a kritického myšlení jako způsobu boje proti dezinformacím, online 
hrozbám a nenávistným projevům, jakož i temným vzorcům a stanovování preferenčních cen; (diskuse 
pracovní skupiny) 

5. Boj proti dezinformacím prostřednictvím právních předpisů a pokynů pro on-line platformy a 
společnosti provozující sociální média s cílem odstranit zranitelná místa, v jejichž důsledku mohou být 
šířeny dezinformace, a provádění opatření v oblasti transparentnosti, například algoritmů umělé 
inteligence, které mohou zdůraznit důvěryhodnost informací na sociálních sítích a v nových médiích a 
poskytnout uživateli zdroje ověřených informací. Při používání algoritmů by lidé měli mít i nadále 
konečnou kontrolu nad rozhodovacími procesy; (doporučení ECP 1 č. 46 a diskuse pracovní skupiny) 

6. Podpora digitálních platforem, které zajišťují pluralitu médií a poskytují zdroje a iniciativy k posouzení 
důvěryhodnosti a nestrannosti informací z tradičních médií (např. televize, tisku, rozhlasu) a dalších 
sdělovacích prostředků při plném respektování svobody médií, a poskytují občanům informace o 
kvalitě zpráv. 

 

34. Návrh: Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – ochrana údajů89 

 
Cíl: Podporujeme svrchovanost jednotlivců při nakládání s údaji, lepší informovanost a účinnější 
provádění a prosazování stávajících pravidel pro ochranu údajů (GDPR) s cílem posílit osobní kontrolu 
vlastních údajů a omezit zneužívání údajů:  

 
88 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 39, 46, národní panel 
občanů (NCP) Litva 2.6, Nizozemsko 1 
89 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 42, 43, 44, 45, národní 
panelové diskuse občanů (NCP) Nizozemsko 2 
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Opatření: 
1. Lepší vysvětlení pravidel pro ochranu údajů (GDPR), zvýšení transparentnosti a zlepšení komunikace 

vytvořením pokynů k textům informovaného souhlasu, které používají jednoduchý, jasný 
a srozumitelný jazyk, včetně vizuálnějších způsobů poskytnutí souhlasu s použitím údajů, souběžně 
s informačními kampaněmi a zajištěním potřebných dovedností pro ty, kdo údaje zpracovávají, 
a poradenství osobám, které potřebují pomoc; (doporučení ECP1 č. 42, 45 a nizozemské NCP 2) 

2. Zajištění toho, aby byl uplatňován existující zákaz standardního souhlasu s opakovaným použitím nebo 
dalším prodejem dat; (doporučení ECP1 č. 42) 

3. Zajištění toho, aby žádosti uživatelů o trvalé vymazání údajů byly řešeny rychle a v konkrétním 
časovém rámci; (doporučení ECP1 č. 42) 

4. Poskytování jasných a co nejstručnějších informací uživatelům o tom, jak a kým budou údaje použity; 
(doporučení ECP1 č. 42) 

5. Zajištění dodržování evropských pravidel pro ochranu údajů neevropskými společnostmi; (doporučení 
ECP1 č. 42 a 43) 

6. Podpora využívání systému certifikace na úrovni EU, který odráží soulad s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů přístupným, jasným a jednoduchým způsobem, je viditelný na 
internetových stránkách a platformách a který by měl být vydáván nezávislým certifikačním orgánem 
na evropské úrovni. Certifikace by neměla vytvářet nepřiměřenou zátěž pro malé a střední podniky; 
(doporučení ECP 1 č. 44, diskuse pracovní skupiny) 

7. Zajistit, aby občanům byla účinně a rychle poskytnuta pomoc, pokud se setkají s problémy s neúčastí 
(opt out) nebo odvoláním souhlasu. Za tímto účelem je třeba lépe definovat obtěžující chování a na 
evropské úrovni vypracovat pokyny a mechanismy pro vyloučení a zrušení údajů a pro identifikaci 
a postihy podvodníků; (Doporučení ECP1 č. 43 a diskuse pracovní skupiny) 

8. Stanovení sankcí včetně pokut úměrných obratu společností a omezení činnosti společností, např. 
uložením dočasných nebo konečných zákazů nechtěného zpracování údajů, a podpora jejich vymáhání 
ze strany evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátních agentur (doporučení ECP1 č. 42, 43, 
diskuse pracovní skupiny) 

 

35. Návrh: Digitální inovace pro posílení sociálního a udržitelného hospodářství90 

 
Cíl: Navrhujeme, aby EU podporovala opatření v oblasti digitalizace, která spravedlivým a udržitelným 
způsobem posílí hospodářství a jednotný trh, zvýší evropskou konkurenceschopnost v oblasti 
technologií a inovací, posílí jednotný digitální trh pro společnosti všech velikostí a učiní Evropu 
světovým lídrem v oblasti digitální transformace a digitalizace zaměřené na člověka:  
 
Opatření: 
1. Zavedení nebo posílení právních předpisů, které upravují (na člověka zaměřenou) „inteligentní práci“ 

s přihlédnutím k dopadům na fyzické a duševní zdraví pracovníků, například zajištěním práva odpojit 
se. Přístup zaměřený na člověka by měl zahrnovat zásadu „lidské kontroly“; (doporučení ECP 1 č. 7 
a diskuse pracovní skupiny)91  

 
90 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 1 (ECP1): 7, 16, 17, národní 
panelové diskuse občanů (NCP) Německo a Itálie 1.3 
91 Viz odkaz na pracovní skupinu pro silnější ekonomiku.  
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2. Právní předpisy EU, které motivují společnosti k tomu, aby byly sociálně odpovědné a zachovaly 
vysoce kvalitní „inteligentní“ pracovní místa v Evropě, a zabránilo se tak přesouvání těchto pracovních 
míst do zemí s nižšími náklady. Pobídky mohou být finanční povahy a/nebo reputační a měly by 
zohledňovat mezinárodně uznávaná environmentální, sociální a správní kritéria. Za tímto účelem by 
EU měla zřídit pracovní skupinu složenou z odborníků ze všech příslušných zúčastněných stran, která 
by tyto právní předpisy přezkoumala a posílila; (doporučení ECP1 č. 7) 

3. Zajištění lidského dohledu nad rozhodovacími procesy zahrnujícími umělou inteligenci na pracovišti a 
transparentnosti používaných algoritmů; zohlednění negativních dopadů neomezeného digitálního 
dohledu na pracovišti; informování pracovníků a konzultace s nimi před zavedením digitálních 
technologií, které mají dopad na pracovní podmínky; zajištění toho, aby nové formy práce, jako je 
práce prostřednictvím platforem práce, respektovaly pracovní práva a zajišťovaly vhodné pracovní 
podmínky; (diskuse pracovní skupiny)  

4. Iniciativy na podporu práce na dálku, jako jsou kancelářské prostory s přístupem ke spolehlivému 
a rychlému internetovému připojení a digitálnímu školení a poskytování zdrojů pro ergonomické 
vybavení pro „domácí kanceláře“; (doporučení ECP 1 č. 17 a diskuse pracovní skupiny)  

5. Zavedení veřejně přístupné digitální hodnotící tabulky, vytvoření systému hodnocení, který bude 
uvádět a porovnávat současnou úroveň digitalizace podniků v EU; (německé NCP) 

6. Vybudování silné a konkurenceschopné digitální ekonomiky a šíření přínosů digitální transformace 
spravedlivým způsobem v celé Evropě tím, že se zaměříme na technologie a inovace jakožto hnací síly 
růstu, budeme iniciovat transformativní výzkum světové úrovně, umožníme výzkum a vytvoření 
prostoru pro inovační ekosystémy ve všech regionech zlepšením provozního prostředí malých a 
středních podniků a začínajících podniků a zajistíme rovný přístup k financování a odstraníme právní 
a další zátěž vytvářející překážky pro přeshraniční spolupráci. (italské NCP 1.3, diskuse pracovní 
skupiny a vícejazyčná digitální platforma)  

7. Budování datové infrastruktury založené na evropských hodnotách; uplatňovat zásadu „na prvním 
místě digitální řešení“ a „pouze jednou“ a usnadnit digitální a bezpečný přístup k datům pro inovace 
a podniky; podpora digitalizace veřejných služeb. (diskuse pracovní skupiny a vícejazyčná digitální 
platforma) 

8. Plně využívat potenciál důvěryhodného a odpovědného využití umělé inteligence, využívat potenciál 
technologie blockchain a cloudových služeb a stanovit záruky a normy, které zajistí interoperabilitu a 
transparentnost, vytvoří důvěru a usnadní používání a zabrání používání diskriminačních nebo 
předpojatých algoritmů; (diskuse pracovní skupiny a vícejazyčná digitální platforma)  

9. Podpora softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a jeho používání ve vzdělávání a odborné přípravě 
a bezplatný přístup k výzkumu a softwaru financovanému z veřejných prostředků; (diskuse pracovní 
skupiny a vícejazyčná digitální platforma) 

10. Zavedení společné evropské digitální identity s cílem usnadnit přeshraniční digitální transakce a služby 
s rámcem evropských norem a pokynů poskytujících nezbytné záruky; (diskuse pracovní skupiny 
a vícejazyčná digitální platforma) 

11. Posouzení proveditelnosti digitalizace informací o produktech určených ke spotřebě a nutričních 
produktech prostřednictvím standardizované evropské aplikace, která by umožnila uživatelsky 
přívětivější přístup a poskytla by další informace o produktech a výrobním řetězci. (doporučení ECP1 
č. 16) 

 

 

  



 

 36/52  

CS 

„Evropská demokracie“ 

 

36. Návrh: Informace občanů, účast a mládež  

Cíl: Zvýšit účast občanů a zapojení mládeže do demokracie na úrovni Evropské unie s cílem rozvíjet 
„pocit plného občanství“ pro Evropany, zajistit, aby jejich hlas byl slyšet i v době mezi volbami a aby 
účast byla účinná. Proto by pro každé téma měla být zvážena nejvhodnější forma účasti, například: 
 
1. Zlepšení účinnosti stávajících a rozvoj nových mechanismů účasti občanů v souladu s acquis EU, a to 

lepším informováním o těchto mechanismech. V ideálním případě by všechny informace o místech 
pro participaci měly být shrnuty92 na integrovaných oficiálních internetových stránkách s různými 
prvky.93 Měl by být vytvořen mechanismus pro sledování politických a legislativních iniciativ, které 
vzešly z procesů participativní demokracie;94 Participativní mechanismy by měly být inkluzivní a měly 
by být schopny oslovit různorodou veřejnost. Pozornost by měla být věnována obsahu, tématům a 
dovednostem moderátorů. Měly by zahrnovat analýzu dopadu projednávaných politik mimo jiné na 
ženy a zranitelné osoby.95 

2. Zvýšení četnosti on-line a off-line interakcí mezi orgány EU a jejími občany prostřednictvím různých 
prostředků interakce s cílem zajistit, aby se občané mohli podílet na procesu tvorby politik EU, vyjádřit 
své názory a získat zpětnou vazbu, a vytvořit chartu pro úředníky EU o účasti občanů;96       

3. vytvoření uživatelsky vstřícné digitální platformy, kde mohou občané, zejména mládež, sdílet 
nápady, předkládat otázky zástupcům orgánů EU a vyjadřovat své názory na důležité záležitosti EU a 
legislativní návrhy. Platforma by měla rovněž umožňovat on-line průzkumy veřejného mínění;97 

4. Zlepšení a zjednodušení stávajících mechanismů na evropské, vnitrostátní a místní úrovni, aby byly 
bezpečnější, přístupnější, viditelnější a inkluzivnější;98 

5. Zapojit organizovanou občanskou společnost a regionální a místní orgány a stávající struktury, jako je 
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů (VR)99, do procesu zapojení občanů;100  

6. Vytvořit systém místních zastupitelů EU jako způsob, jak zmenšit vzdálenost mezi orgány EU a 
evropskými občany;101  

7. Pravidelné pořádání občanských shromáždění na základě právně závazných právních předpisů EU. 
Účastníci musí být vybráni náhodně, na základě kritérii reprezentativnosti a účast by měla být 
podporována. V případě potřeby bude poskytnuta podpora odborníků, aby členové shromáždění měli 
dostatek informací pro jednání. Pokud orgány výsledky nezohlední, mělo by to být řádně 

 
92 Změny pracovních skupin 3A a 3B 
93 Doporučení ECP2 č. 32, 37, BE, FR a NL 
94 FR Národní panel 
95 Změna pracovní skupiny 8, kratší formulace 
96 Doporučení č. 29 ECP2 
97 Doporučení ECP2 č. 19, 32, národní panely BE a FR a zástupce DK pro národní akce 
98 BE národní panel 
99 Změna pracovní skupiny 7B 
100 BE národní panel 
101 Závěrečná zpráva společnosti Kantar, s. 85 
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odůvodněno;102 Důležitým základem pro politická rozhodnutí volených zástupců je účast a předchozí 
zapojení občanů a občanské společnosti. EU je založena na zastupitelské demokracii: v souvislosti s 
volbami do Evropského parlamentu dávají občané svým zástupcům jasný mandát a nepřímo se 
vyjadřují k politikám EU;103 

8. Poskytovat zvýšenou strukturální podporu, finanční i jinou, občanské společnosti, zejména 
mládežnické občanské společnosti, a podporovat místní orgány při zřizování místních rad mládeže;104  
toho by mohlo být dosaženo prostřednictvím zvláštního pilíře evropského akčního plánu pro 
demokracii pro zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů a zvláštní strategie občanské 
společnosti;105 

9. Zavést „mládežnickou kontrolu“ právních předpisů, včetně posouzení dopadů a konzultačního 
mechanismu se zástupci mladých lidí, pokud se má za to, že právní předpisy mají dopad na mladé 
lidi;106 

10. Posílení spolupráce mezi zákonodárci EU a organizacemi občanské společnosti s cílem využít vazby 
mezi činiteli s rozhodovací pravomocí a občany, kterou vytvářejí organizace občanské společnosti;107  

11. shrnutí prvků účasti občanů v rámci Listiny EU pro zapojení občanů do záležitostí EU. 

 

37. Návrh: Informace občanů, účast a mládež 

 

Cíl: Učinit Evropskou unii srozumitelnější a přístupnější a posílit108 společnou evropskou identitu, 
zejména: 

1. Zaručení minimální úrovně vzdělání o EU a zejména o jejích demokratických procesech, včetně historie 
evropské integrace a evropského občanství. Lidé všech věkových kategorií by měli mít možnost 
využívat těchto programů, které by měly být koncipovány způsobem odpovídajícímu zapojení a věku, 
například vypracováním zvláštních programů a vzdělávacích materiálů pro děti a školy;109 a organizací 
občanské společnosti působících v oblasti neformálního vzdělávání;110  

2. Zajištění snadného a inkluzivního přístupu ke spolehlivým informacím o EU pro všechny občany. 
Orgány EU by měly používat přístupnější jazyk a vyhnout se v komunikaci používání byrokratických 
výrazů a zároveň zachovat kvalitu a odbornou úroveň daných informací a přizpůsobit informace 
různým komunikačním kanálům a profilům příjemců111 Mělo by se například zvážit vytvoření mobilní 
aplikace, v níž jsou informace týkající se politik EU prezentovány jasným jazykem.112 Zvláštní úsilí by 

 
102 Doporučení ECP2 39, BE národní panel 3 
103 Změna pracovní skupiny 10A, kratší formulace 
104  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
105 Změna pracovní skupiny 54C 
106  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
107  zástupce DK pro vnitrostátní akce 
108 Změna pracovní skupiny 15 A, kompromisní znění  
109 Doporučení ECP2 č. 24, 36, 38, BE národní panel 
110 Změna pracovní skupiny 16 C 
111 ECP2 33, BE, FR a NL vnitrostátní panely) 
112 ECP2 26 
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mělo být vynaloženo na oslovení mladých lidí prostřednictvím digitálních médií, mládežnických hnutí 
a různých „vyslanců“ (organizací a jednotlivců), kteří budou objasňovat113 projekt EU;114  

3. Větší využívání umělé inteligence a překladatelských technologií k obcházení115 jazykových bariér,116 
zajištění dostupnosti a použitelnosti všech digitálních nástrojů pro osoby se zdravotním postižením;117 

4. Obrana a podpora svobodných, pluralitních a nezávislých sdělovacích prostředků a vybízení 
sdělovacích prostředků, včetně veřejnoprávních vysílacích organizací a veřejných zpravodajských 
agentur a evropských sdělovacích prostředků k tomu, aby pravidelněji informovaly o evropských 
záležitostech, přičemž je současně třeba respektovat jejich svobodu a nezávislost, a to s cílem zajistit 
pravidelné a komplexní pokrytí ve všech členských státech EU;118 zintenzivnění boje proti 
dezinformacím a zahraničnímu vměšování a zajištění ochrany novinářů;119  

5. Přiblížit Evropu občanům zlepšením120 kontaktních míst a specializovaných center, neboli „Evropských 
domů“, na místní úrovni s cílem poskytovat občanům zdroje, informace a poradenství o záležitostech 
EU, naslouchat jejich obavám a zapojit se do diskusí se sdruženími s cílem pomoci šířit názory občanů 
na evropské úrovni;121  

6. Podniknout další kroky k posílení společné identity Evropanů, například prostřednictvím fondu EU na 
podporu interakcí on-line i off-line (tj. výměnných programů, panelových diskusí, setkání) mezi občany 
EU, vytváření společných sportovních akcí a týmů, nebo učinit Den Evropy (9. května) dalším122 
evropským státním svátkem pro všechny občany EU.123  

 

38. Návrh: Demokracie a volby 

 
Cíl: Posílit evropskou demokracii posílením jejích základů, zvýšením účasti ve volbách do Evropského 
parlamentu, podporou nadnárodní diskuse o evropských otázkách a zajištěním pevné vazby mezi 
občany a jejich volenými zástupci, zejména: 

1. Zajištění ochrany hodnot EU stanovených ve Smlouvách, včetně právního státu a silného sociálního 
modelu124, které jsou jádrem evropské demokracie. Ve vztazích s vnějšími zeměmi by Evropská unie 
měla v první řadě posílit společné demokratické hodnoty na svých hranicích. Teprve poté může být 

 
113 Změna pracovní skupiny 17 
114 BE národní panel 
115 Změna pracovní skupiny 18A 
116 Doporučení ECP2 č. 25  
117 Změna pracovní skupiny 18B 
118 Doporučení ECP2 č. 31, BE a NL národní panely 
119 Změny 19A až 19A, přeformulování za účelem přizpůsobení textu 
120 Změna pracovní skupiny 21, kompromisní znění 
121 BE a FR národní panely 
122 Změna pracovní skupiny 23B 
123 Doporučení ECP2 č. 27, BE národní panel 
124 Změna pracovní skupiny 25C 
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Evropská unie velvyslancem našeho demokratického modelu v zemích, které jsou připraveny a 
ochotny tento model realizovat, a to prostřednictvím diplomacie a dialogu;125  

2. Navržení celounijního referenda, které by měl, ve výjimečných případech, zahájit Evropský parlament, 
o záležitostech, které jsou obzvláště důležité pro všechny evropské občany;126 

3. Změna volebního práva EU za účelem harmonizace volebních podmínek (věk pro hlasování, datum 
konání voleb, požadavky na volební obvody, kandidáty, politické strany a jejich financování) pro volby 
do Evropského parlamentu, jakož i posun směrem k hlasování o celounijních kandidátních listinách 
nebo „nadnárodních kandidátních listinách“127 s kandidáty z více členských států, a to s 
přihlédnutím128 k názorům vyjádřeným v této otázce občany ve všech členských státech EU.129 

• Někteří poslanci Evropského parlamentu by měli být voleni z celoevropské kandidátní listiny, 
zbytek by měl být volen v členských státech;130 

• Cílem této reformy by mělo být rovněž usnadnění možností digitálního hlasování131 a zaručení 
účinných hlasovacích práv pro osoby se zdravotním postižením,132 
 

4. Posílení vazeb mezi občany a jejich volenými zástupci s ohledem na vnitrostátní specifika a přání 
občanů být jim blíže a mít pocit, že jejich obavy vedou ke konkrétním krokům zvolených zástupců v 
Evropském parlamentu a vnitrostátních parlamentech.133 Jedná se o univerzální problém a měli by být 
zapojeni lidé všech věkových kategorií;134 

• Evropští občané by měli mít větší slovo v otázce, kdo je zvolen předsedou Komise. Toho by 
mohlo být dosaženo buď přímou volbou předsedy Komise135, nebo systémem vedoucích 
kandidátů;136 

 
125 Doporučení ECP č. 14 
126 Doporučení ECP č. 18; Pozn.: Zástupci občanů vysvětlili, že by měla být tato možnost být pečlivě prováděna a 
používána. 
127 Zástupci Evropské komise vysvětlili, že by tato možnost měla být zavedena po přechodném období, není možné 
věci uspěchat.  
128 Změny pracovní skupiny 28 E, G, H 
129 Doporučení ECP2 č. 16, NL národní panel 20, národní panel nebyl jednotný v otázce „nadnárodních kandidátních 
listin“. 
130 Na základě doporučení ECP 2 č. 16, diskuse v pracovní skupině. 
131 Doporučení č. 19 ECP2 a MDP 
132 Evropský hospodářský a sociální výbor 
133 Změna pracovní skupiny 32B 
134 Doporučení ECP2 č. 36, BE a FR národní panely 
FR národní panel („volba předsedy Evropské komise ve všeobecných volbách“), MDP (Závěrečná zpráva společnosti 
Kantar: Skupina příspěvků diskutuje o přímé volbě předsedy Komise občany) 
136 Postoj EP: vedoucí kandidát evropské politické strany, která získala nejvyšší podíl hlasů v evropských volbách, je 
zvolen za předsedu Evropské komise, pokud je tento kandidát schopen získat podporu většiny poslanců Evropského 
parlamentu. V případě, že nelze dosáhnout koaliční většiny, měl by být tento úkol svěřen dalšímu vedoucímu 
kandidátovi. Za tímto účelem mohou evropské politické strany navrhnout kandidáty na funkci předsedy Komise. 
Paulo Rangel: v zájmu posílení procesu vedoucího kandidáta by měly být pozice Evropského parlamentu a Evropské 
rady obráceny, což znamená změnu Smlouvy: Parlament by předsedu Komise navrhl a Rada by jej schvalovala.  MDP 
(Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Skupina příspěvků projednává volbu předsedy Komise a jmenování 
komisařů, včetně systému vedoucích kandidátů). EYE, s. 23:  „Kandidáti na předsedu Komise by neměli být voleni v 
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• Evropský parlament by měl mít právo legislativní iniciativy, aby mohl navrhnout137 témata, 
která mají být projednávána, a následně přijmout texty nezbytné k tomu, aby navázal na 
doporučení vyplývající z jednání;138 

• Evropský parlament by měl rozhodovat o rozpočtu EU, neboť tato otázka spadá do pravomoci 
parlamentů na národní úrovni;139 

• Politické strany, organizace občanské společnosti, odborové svazy by měly být živější a 
přístupnější, aby se občané mohli více angažovat a zapojit se do evropské demokracie.140 To 
by rovněž přispělo k podpoře začlenění témat EU do veřejných diskusí prostřednictvím 
politických stran, organizované občanské společnosti a sociálních partnerů, a to nejen během 
evropských voleb, ale také před celostátními, regionálními a místními volbami;141 
Demokracie je zakotvena v institucích a ve společnosti jako celku, a to i na pracovišti 
prostřednictvím úlohy sociálních partnerů.142 
 
 

39. Návrh: Rozhodovací proces EU  

Cíl: Zlepšit rozhodovací proces EU s cílem zajistit schopnost EU jednat při současném zohlednění zájmů 
všech členských států a zaručení transparentního a srozumitelného procesu pro občany, zejména 
prostřednictvím 

1. Přehodnotit pravidla rozhodování a hlasování v orgánech EU se zaměřením na otázku jednomyslného 
hlasování, které velmi ztěžuje dosažení dohody, a zároveň zajistit spravedlivý výpočet „váhy 
hlasování“, aby byly chráněny zájmy malých zemí;143 

• O všech otázkách, o nichž se rozhoduje jednomyslně, by se mělo rozhodovat kvalifikovanou 
většinou. Jedinou výjimkou by mělo být přijetí nového členství v EU a změny základních zásad 
EU, jak je stanoveno v článku 2 SEU a v Listině základních práv Evropské unie.144 
 

 
rámci zákulisních jednání mezi vítěznými stranami. Měli bychom prosazovat systém tzv. „Spitzenkandidaten“, kdy 
každá strana před volební kampaní oznámí, kdo bude jejím kandidátem na předsedu Komise v případě, že tato 
strana získá většinu. Díky aktivní účasti na kampani a přímé interakci s občany by budoucí předseda mohl navázat 
užší vztah s evropským obyvatelstvem.“; diskuse v pracovní skupině 
137 Změna pracovní skupiny 34C 
138 BE národní panel (3.2), FR národní panel (11), - MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Pokud jde o 
Evropský parlament, přispěvatelé nejčastěji požadují, aby mu byla udělena skutečná pravomoc legislativní 
iniciativy“) 
139 Rada se domnívá, že tento návrh se nezakládá na doporučení občanů. Není tedy v souladu se schválenou 
metodikou.  
140 MDP (Závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Podle jiného příspěvku by strany měly být přístupnější pro osoby z 
různého kulturního nebo socioekonomického prostředí.“) 
141Výbor regionů v pracovní skupině 
142 Změna pracovní skupiny 38, kompromisní znění 
143 Doporučení  ECP2 č. 20 
144 Doporučení ECP4 č. 21  
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2. Zajištění transparentnosti rozhodování tím, že se nezávislým pozorovatelům občanů umožní pozorně 
sledovat rozhodovací proces, zaručit širší145 právo na přístup k dokumentům a na tomto základě 
rozvíjet pevnější vazby a posílený dialog mezi občany a orgány EU;146 

• EU musí zlepšit transparentnost svého rozhodovacího procesu a orgánů a institucí. Například 
zasedání Rady a Evropského parlamentu, včetně hlasování, by měly být vysílány stejným 
způsobem online. Občané, kteří o to projeví zájem, by tak mohli sledovat tvorbu politik EU a 
volat politiky a tvůrce politik k odpovědnosti;147 mělo by být posíleno vyšetřovací právo 
Evropského parlamentu; 

• Rozhodovací proces EU by měl být dále rozvíjen tak, aby byli více zapojeni vnitrostátní, 
regionální a místní zástupci, sociální partneři a organizovaná občanská společnost.148 Je třeba 
posílit meziparlamentní spolupráci a dialog. Vnitrostátní parlamenty by rovněž měly být více 
zapojeny do legislativního postupu Evropského parlamentu, např. prostřednictvím účasti na 
slyšeních.149 Lepší zapojení nižší než celostátní úrovně a Výboru regionů navíc přispívá k 
lepšímu zohlednění zkušeností získaných při provádění práva EU.150 
 

3. Zvážit změnu názvů orgánů EU s cílem vyjasnit občanům jejich funkce a příslušnou úlohu v 
rozhodovacím procesu EU;151 

• Rozhodovací proces EU by měl být založen na jasnější a srozumitelnější struktuře, která by se 
podobala vnitrostátním systémům152 a výslovně odrážela rozdělení pravomocí mezi evropské 
orgány a členské státy;153 

• Například Rada EU by se mohla nazývat Senát EU a Evropská komise by mohla být nazývána 
Výkonnou komisí EU.154 

 

4. Posílit kapacity Evropské unie v klíčových důležitých oblastech;155                                                                                     
                                                                                                          

5. Zajistit řádné mechanismy a procesy občanského a sociálního dialogu ve všech fázích rozhodovacího 
procesu EU, od posouzení dopadů až po navrhování a provádění politik.156 

 
145 Změna pracovní skupiny 43 
146 Doporučení ECP2 č. 34, NL národní panel 
147 Diskuse pracovní skupiny na základě doporučení ECP 2 č. 34, NL národní panel, MPD (Závěrečná zpráva 
společnosti Kantar: „Podporuje se větší transparentnost a větší zapojení občanů“ 
, stejně tak je podporována i v rozhodovacím procesu EU 
148 Diskuse pracovní skupiny (prezentace vnitrostátních parlamentů a Výboru regionů) 
149 Změna pracovní skupiny 45C 
150 Změna pracovní skupiny 46B 
151 ECP doporučení č. 15 
152 Pracovní skupina pro diskusi na základě potřeby vyjádřené doporučení ECP2 č.15 s cílem „vyjasnit funkce orgánů 
EU“, MDP (závěrečná zpráva společnosti Kantar: „Rovněž existují (...) návrhy na prohloubení dvoukomorového 
zákonodárného sboru v EU“ 
153 Změna pracovní skupiny 48B 
154 Doporučení ECP2 č. 15 
155 Diskuse v pracovní skupině 
156 Změna pracovní skupiny 52A 
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6. Reformovat způsob fungování Evropské unie lepším zapojením sociálních partnerů a organizované 
občanské společnosti. Posílení stávajících struktur s cílem lépe zohlednit potřeby a očekávání občanů 
EU v rozhodovacím procesu vzhledem k jejich významu v evropském demokratickém životě. V tomto 
rámci posílit institucionální úlohu EHSV a posílit jeho postavení zprostředkovatele a garanta činností 
participativní demokracie, jako je strukturovaný dialog s organizacemi občanské společnosti a panely 
občanů. Živá občanská společnost má zásadní význam pro demokratický život Evropské unie.157 

7. V příslušných případech znovu zahájit diskusi o ústavě, abychom mohli lépe sladit naše hodnoty. 
Ústava může pomoci být přesnější a zapojit občany a dohodnout se na pravidlech rozhodovacího 
procesu;158 

 

40. Návrh: SUBSIDIARITA 

 

1. Aktivní subsidiarita a víceúrovňová správa jsou klíčovými zásadami a základními rysy fungování a 
demokratické odpovědnosti EU;159 

 

2. EU by měla přezkoumat mechanismus, který vnitrostátním parlamentům umožní posoudit, zda nové 
legislativní návrhy na evropské úrovni nezasahují do jejich právních pravomocí, a poskytnout jim 
možnost navrhnout legislativní iniciativu na evropské úrovni. Tyto mechanismy by měly být rovněž 
rozšířeny na všechny regionální parlamenty v EU, které mají legislativní pravomoc;160 

 
3. Reformovat Výbor regionů tak, aby zahrnoval vhodné kanály pro dialog pro regiony i města a obce a 

aby mu byla přiznána významnější úloha161 v institucionální struktuře, pokud jde o záležitosti s 
územním dopadem;162 

 

4. Systematické používání definice subsidiarity, na níž se společně dohodly všechny orgány EU, by 
mohlo pomoci objasnit, zda je třeba přijímat rozhodnutí na evropské, vnitrostátní nebo regionální 
úrovni.163 
 

5. Sociální partneři a organizovaná občanská společnost by měli být lépe zapojeni do rozhodovacího 
procesu vzhledem k jejich významu v evropském demokratickém životě. Živá společnost má zásadní 
význam pro demokratický život Evropské unie. 164 

 

 
157 EHSV, kompromisní formulace  
158 Doporučení EKP 35, FR národní panel plus změny kombinované pracovní skupiny 51C, D 
159 Změna pracovní skupiny 53D 
160 Diskuse v pracovní skupině, národní parlamenty 
161 Diskuse v pracovní skupině, Výboru regionů a Evropském hospodářském a sociálním výboru Závěrečná zpráva 
společnosti Kantar, s. 85 
162 Změna pracovní skupiny 58B 
163 Změna pracovní skupiny 59B 
164 Diskuse pracovní skupiny, sociálních partnerů a několika dalších členů 
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Vyzýváme orgány Evropské unie, aby závěry této pracovní skupiny uvedly do praxe a účinně je prováděly. 
Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím možností, které již nabízí Lisabonská smlouva, a v případě 
potřeby podáním žádosti o zahájení evropského konventu.165 

 

 

  

 
165 Změna pracovní skupiny 63 A, kompromisní znění 
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„Migrace:“ 

 

 

41. Návrh: Legální migrace166 

Cíl: Posílit úlohu EU v oblasti legální migrace: 

Opatření: 

1. Zahájit komunikační kampaň na celoevropské úrovni, aby portál EURES (Evropské služby 

zaměstnanosti), portál EU o přistěhovalectví a nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu státních 

příslušníků třetích zemí byly více známy evropským občanům a aby je častěji navštěvovaly a využívaly 

společnosti z EU při náboru pracovníků (doporučení 6).  

2. Vytvoření evropského subjektu pro přístup migrantů na trh práce EU nebo případně rozšíření 

pravomocí Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES), například zlepšení projektů partnerství 

talentů (doporučení 7 a diskuse pracovní skupiny), s možností sladění nabídky dovedností a poptávky 

po dovednostech ve výchozí zemi  on-line, a to na základě hodnotících kritérií (doporučení 9 a diskuse 

pracovní skupiny). EU by měla vybízet členské státy, aby zjednodušily proces přijímání a integrace 

legálních migrantů a jejich přístup na trh práce EU prostřednictvím lepší interoperability mezi různými 

příslušnými správními orgány (diskuse pracovní skupiny). 

3. Zlepšení fungování a provádění směrnice o „modré kartě“ s cílem přilákat kvalifikace, které 

hospodářství EU potřebuje (doporučení 7 a diskuse pracovní skupiny), s přihlédnutím k riziku odlivu 

mozků (viz opatření 1 návrhu 42). 

4. Podpora harmonizované vzestupné konvergence pracovních podmínek v celé Unii s cílem bojovat 

proti nerovným pracovním podmínkám a zajistit účinnou politiku EU v oblasti migrace pracovních sil 

a práv pracovníků. V této souvislosti posílit úlohu odborových svazů na národní a nadnárodní úrovni 

(doporučení 28 a diskuse pracovní skupiny) ve spolupráci se zaměstnaneckými organizacemi (diskuse 

na plenárním zasedání). 

5. Zvýšit úsilí na informování a vzdělávání občanů členských států o tématech souvisejících s migrací a 

integrací (doporučení 30 a LT 9 a diskuse pracovní skupiny).  

 

42. Návrh: Nelegální migrace167 

 

Cíl: Posílit úlohu EU při řešení všech forem nelegální migrace a posílit ochranu vnějších hranic Evropské 

unie při současném dodržování lidských práv: 

Opatření: 

1. Aktivně se podílet na hospodářském a sociálním rozvoji zemí mimo Evropskou unii a zemí s vysokým 

přílivem migrantů, např. prostřednictvím dohod o partnerství, s cílem řešit hlavní příčiny migrace, 

 
166 Doporučení občanů, z nichž návrh vychází především: Evropský panel občanů 4 (ECP4) 6, 7, 9, 28, 30: Litva 9 
167 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 4 (ECP 4) 8, 27, Litva 10, 
Nizozemsko 3 
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včetně změny klimatu. Tato opatření by měla být transparentní a měla by mít hmatatelné výsledky 

s měřitelnými účinky, které by měly být občanům EU jasně sděleny (doporučení 27 a NL doporučení 3 

a diskuse pracovní skupiny). 

2. Zajistit ochranu všech vnějších hranic zlepšením transparentnosti a odpovědnosti agentury Frontex a 

posílením její úlohy (doporučení 8 a diskuse pracovní skupiny) a přizpůsobením právních předpisů EU 

tak, aby důkladněji řešily současné výzvy spojené s nelegální migrací, jako je pašování lidí, 

obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování, hybridní útoky zemí, které za tímto účelem zneužívají 

migranty a porušují lidská práva (doporučení LT 10 a diskuse pracovní skupiny).  

 

43. Návrh: nelegální migraci168 a) 

Cíl: Uplatňovat jednotně společná pravidla pro prvotní přijetí migrantů ve všech členských státech: 

Opatření: 

1. Vypracovat opatření na úrovni EU k zajištění bezpečnosti a zdraví všech migrantů, zejména těhotných 

žen, dětí a nezletilých osob bez doprovodu a všech zranitelných osob (doporučení 10 a 38 a diskuse 

pracovní skupiny). 

2. Zvýšit finanční, logistickou a provozní podporu z prostředků EU pro řízení prvotního přijetí, které by 

vedlo k možné integraci uprchlíků a zákonných migrantů v EU nebo repatriaci nelegálních migrantů, 

včetně příslušné podpory místních a regionálních samospráv a organizací občanské společnosti 

(doporučení 35 a diskuse pracovní skupiny). 

 

44. Návrh: Azyl, integrace169 

Cíl: Posílit úlohu EU a reformovat evropský azylový systém založený na zásadách solidarity 

a spravedlivého sdílení zátěže: 

Opatření: 

1. Přijetí společných pravidel EU pro postupy posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v členských 

státech, která se budou jednotně uplatňovat na všechny žadatele o azyl. Tyto postupy budou muset 

respektovat lidskou důstojnost a mezinárodní právo (doporučení 29 a doporučení IT 3.8 a 4.4, s. 15 a 

diskuse pracovní skupiny). Vzhledem k tomu, že přijímání žadatelů o azyl zahrnuje různé subjekty na 

vnitrostátní úrovni, měla by EU vybízet členské státy, aby tento proces zjednodušily a urychlily 

zlepšením interoperability mezi různými příslušnými správními orgány a aby zřídily jednotné kontaktní 

místo (jedno kontaktní místo nebo vstupní místo) pro žadatele o azyl s cílem zjednodušit vnitrostátní 

správní postupy (doporučení 37 a diskuse pracovní skupiny). 

2. Přezkum dublinského systému s cílem zaručit solidaritu a spravedlivé rozdělení odpovědnosti, včetně 

přerozdělování migrantů mezi členské státy; mohly by být rovněž zváženy další formy podpory 

 
168 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 4 (ECP4) 10, 35, 38 
169 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 4 (ECP4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 
39, 40; Itálie 3.8 a 4.4 (s. 15) a 5.6 (s. 11), Litva 2 a 3, Nizozemsko 1 a 2. 
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(doporučení 33, 36, 37, 40; doporučení LT 2, doporučení IT 3.8 (s. 15) a doporučení NL č. 2, diskuse v 

pracovní skupině a rozprava na plenárním zasedání). 

3. Posílení minimálních standardů pro přijímání žadatelů o azyl, které stanoví směrnice 2013/33/EU, 

zpřísněním legislativních opatření s cílem zlepšit přijímací a ubytovací zařízení (doporučení ECP 31 

doporučení IT 5.6 (s. 11) a diskuse pracovní skupiny). 

4. Zvláštní pozornost by měla být věnována těhotným ženám, dětem a zejména nezletilým osobám bez 

doprovodu (doporučení 38 a diskuse pracovní skupiny). 

5. Posílení a navýšení finančních a personálních zdrojů a řídících kapacit Agentury EU pro azyl na 

koordinaci a řízení relokací žadatelů o azyl v rámci členských států EU s cílem dosáhnout 

spravedlivého rozdělení (doporučení 36, 37 a doporučení LT 3 a diskuse pracovní skupiny). 

 

45. Návrh: Azyl, integrace170 a) 

Cíl: Zlepšit integrační politiky ve všech členských státech: 

Opatření: 

1. EU zajišťuje, i se zapojením místních a regionálních orgánů a za přispění organizací občanské 

společnosti, aby každý žadatel o azyl a uprchlík během procesu pobytového řízení navštěvoval 

jazykové kurzy, integrační kurzy, odbornou přípravu a aktivity (doporučení 32, doporučení FR 13, 

diskuse pracovní skupiny a rozprava na plenárním zasedání). 

2. Žadatelům o azyl s příslušnou kvalifikací by měl být v možných případech umožněn přístup na trh práce 

v celé EU s cílem posílit jejich soběstačnost (doporučení 7 a diskuse pracovní skupiny).  

 
 

 

  

 
170 Doporučení občanů, z nichž návrh velkou měrou vychází: Evropský panel občanů 4 (ECP 4) 7 a 32, Francie změna 
13. 
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„Vzdělávání, kultura, mládež a sport“ 

 

46. Návrh: Vzdělávání 

Cíl: EU a její členské státy by měly usilovat o vytvoření inkluzivního Evropského prostoru vzdělávání, v 
němž budou mít všichni občané rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení, a to i ve 
venkovských a odlehlých oblastech. Za tímto účelem by Evropská unie a její členské státy měly zejména: 

Opatření: 

1. Koordinovat úroveň všech různých vzdělávacích programů v Evropské unii s přijetím národního, 
regionálního a místního obsahu a vytvářet užší vazby mezi vzdělávacími systémy, mimo jiné 
organizováním rovnocennosti diplomů.171 Měla by být stanovena certifikovaná minimální úroveň 
vzdělání v základních předmětech, a to od úrovně základních škol.172 Měly by být zavedeny sdílené 
pravomoci v oblasti vzdělávání, přinejmenším v oblasti výchovy k občanství, a výkon této pravomoci 
ze strany EU nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomocí. Odborné tituly a odborná 
příprava by měly být validovány a vzájemně uznávány ve všech členských státech EU.173 Evropská unie 
by měla rovněž prosazovat uznávání neformálního a informálního učení174 a mládežnických organizací, 
které jej poskytují, jakož i období studia v zahraničí. 

2. Rozvíjet v Evropě vzdělávání a celoživotní učení, které obstojí i v budoucnu – v souladu s právem na 
bezplatnou odbornou přípravu na pracovišti pro všechny – se zaměřením na tato témata: 

− občanská výchova k demokratickým procesům, jakož i k hodnotám EU a dějinám Evropy.175 
To by mělo být vyvinuto jako společný modul, který bude vyučován ve všech členských 
státech. Měla by být rovněž zlepšena ekonomická gramotnost jako aspekt lepšího porozumění 
procesu evropské integrace.176 

− Digitální dovednosti.177 
− STEAM178        
− Podnikání a výzkum  
− Zlepšení kritického myšlení. Mediální gramotnost by měla být posílena s cílem zajistit 

bezpečnost na internetu a umožnit občanům v každém členském státě nezávisle posoudit, zda 
je určitá informace důvěryhodná, či nikoli, a identifikovat falešné zprávy, ale zároveň využívat 
příležitostí, které internet nabízí. To by mělo být provedeno rámci základního vzdělávání 

 
171 francouzský NCP změna 6. 

172 Doporučení ECP 1 č. 37. 

173 Doporučení ECP č. 3. francouzský NCP změna 6. 

174 Doporučení ECP 1 č. 41. 

175 Touto otázkou se podrobněji zabývá pracovní skupina pro evropskou demokracii. Viz doporučení ECP 2 č. 24, 

doporučení belgického NCP č. 1.1, 1.2 a 2.12 a doporučení italského NCP k „politikám začleňování“.  

176 Doporučení italského NCP k „politikám začleňování“. 

177 Touto otázkou se podrobněji zabývá pracovní skupina pro digitální transformaci. Viz doporučení ECP 1 č. 8 a 34. 

178 Doporučení italského NCP k „povzbuzování mladých lidí ke studiu vědeckých oborů“. 
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zavedením zvláštního předmětu, který by měl být rovněž nabízen v rámci jiných veřejných 
míst občanům všech věkových kategorií, a to pod vedením specializované organizace zřízené 
EU, přičemž by se mělo vycházet z osvědčených postupů ve všech členských státech. EU by 
měla zajistit, aby členské státy využívaly vyhrazené finanční prostředky k zamýšleným 
účelům.179  

− Začlenění sociálních dovedností do všech předmětů ve školních osnovách. Měkkými 
dovednostmi se rozumí: vzájemné naslouchání, vedení dialogu, odolnost, porozumění, 
respekt a porozumění ve vztahu k ostatním,  kritické myšlení, samostudium, pěstování 
zvídavosti či orientace na výsledky.180   

− Umožnit všem seznámit se s udržitelností životního prostředí a souvislosti této otázky se 
zdravím. Biologická rozmanitost by měla být ve školách zavedena jako povinný předmět. Toto 
vzdělávání by mělo začít ve škole se specifickými předměty, které se zabývají všemi 
ekologickými otázkami, a mělo by zahrnovat exkurze s cílem ukázat relevantní příklady z 
reálného života, které by měly být podpořeny programem financování.181 

− Boj proti šikaně a rasismu. 

3. Podporovat odbornou přípravu učitelů182 s cílem poučit se z osvědčených postupů a využívat moderní 
inovativní a kreativní výukové techniky, které odrážejí vývoj výukových metod, včetně praktických 
činností, a to i na základě poznatků, které je třeba vyvodit z pandemie COVID-19 a jiných druhů krizí, 
jakož i podporovat příležitosti pro mobilitu.183 

4. S cílem uspokojit vzdělávací potřeby všech dětí a rodin upřednostnit přístup k hardwaru a efektivní 
širokopásmové připojení.184  

5. Zřídit informační platformu pro výměnu znalostí a zkušeností v rámci celé EU, sdílení informací o 
nadnárodních vzdělávacích a školicích kurzech v EU, prezentaci příkladů osvědčených postupů a 
poskytování příležitostí občanům k předkládání nových nápadů pro přeshraniční výměnu. Měla by 
nabízet výukové materiály o změně klimatu, udržitelnosti, environmentálních otázkách a digitalizaci a 
poskytovat informace o stávajících specializovaných fórech o klíčových tématech.185 Mohla by být k 
dispozici společně s programem financování na podporu využívání a provádění informací na 
platformě. 

 

 
179 Doporučení ECP 1 č. 33 a 48. Zahrnuto rovněž v pracovní skupině pro digitální transformaci. Viz doporučení ECP 

1 č. 47 o zdravém používání internetu. 

180 Doporučení ECP 1 č. 5. 

181 Doporučení ECP 1 č. 15 a 18. 

182 Doporučení italského NCP k tématu „Evropa ve světě“ 

183  Doporučení ECP 1 č. 18 a 41 a doporučení italského NCP k „investování do odborné přípravy 
školitelů“. 

184 Doporučení ECP 1 č. 17, přidělené jako celek pracovní skupině pro digitální oblast. 

185 Doporučení ECP 1 č. 15. Doporučení německého NCP k „informační platformě pro výměnu znalostí a zkušeností 

v celé EU“. 
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47. Návrh: Evropské otázky mládeže 

Cíl: EU a její členské státy se musí zaměřit na specifické potřeby mladých lidí ve všech příslušných 
politikách, včetně regionální politiky Evropské unie, s cílem nabídnout jim co nejlepší podmínky pro 
studium a práci a zahájení nezávislého života a zároveň je zapojit do demokratického života a 
rozhodovacích procesů, a to i na evropské úrovni. Mládežnické organizace by měly plnit klíčovou úlohu. 
K dosažení tohoto cíle navrhujeme: 

Opatření: 

1. Nabídnout mladým lidem více možností a prosazovat stávající programy pro účast a zastoupení v 
demokratických a rozhodovacích procesech na všech úrovních, včetně pořádání panelových diskusí 
občanů také s dětmi (např. ve věku 10 až 16 let) ve školách. Evropští zástupci by se mohli setkávat se 
školními dětmi ve jejich školách s cílem posílit úzký vztah občanů k Evropě a jejich pochopení již od 
útlého věku.186 Aby se zajistilo, že veškerá tvorba politik na úrovni EU bude odrážet pohled mládeže, 
měl by být vypracován unijní „test mládeže“, aby všechny nové právní předpisy a politiky podléhaly 
posouzení dopadu zaměřenému na mládež, včetně konzultací s mladými lidmi.  

2. Mělo by být projednáno a zváženo hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve věku od 16, a 
to souběžně s posílením výchovy k občanství a vzdělávání o EU. Vnitrostátní politické strany by měly 
zajistit, aby na jejich kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu byli zařazeni i mladší 
kandidáti.187     

3. V zájmu lepší přípravy mladých lidí na vstup do pracovního života poskytnout studentům středních 
škol (od 12 let) příležitost k vysoce kvalitním pozorovacím návštěvám ziskových a neziskových 
organizací, a to v úzké spolupráci mezi školami, místními samosprávami a dotčenými organizacemi a 
podniky.188 Tyto návštěvy by měly být považovány za součást širšího procesu profesního poradenství 
v rámci formálního vzdělávání, který mladým lidem umožní první kontakt s profesním pracovním 
prostředím, aby mohli získat profesní orientaci, anebo uvažovali o možnosti stát se podnikatelem.       

4. Větší financování EU v rámci nástroje NextGenerationEU by mělo být rovněž věnováno na provádění 
posílených evropských záruk pro mladé lidi, včetně většího závazku, lepšího dosahu, zlepšení kvality 
nabídky, financování a opatření ze strany všech členských států a příslušných úrovní zapojených 
orgánů. Vzhledem k odborným znalostem mládežnických organizací v oblasti potřeb mladých lidí by 
vlády členských států měly s těmito organizacemi úzce spolupracovat, aby se zajistilo co nejúčinnější 
poskytování záruky.  

5. Je třeba zajistit, aby stáže a pracovní místa mladých lidí splňovaly normy kvality, včetně norem 
odměňování, a odstranily se minimální mzdy mladých lidí a veškerá další diskriminační ustanovení 
pracovního práva týkající se mladých lidí, a také aby na trhu práce a mimo rámec formálního 
vzdělávání byly prostřednictvím právního nástroje zakázány neplacené stáže.189 

 
186 belgické NCP, doporučení 6.1 a 7.2., francouzské NCP, změna 7. 

187 belgické NCP, doporučení 7.2.  

188 Doporučení ECP 1 č. 4.  

189 Návrh na doplnění doporučení ECP 1 č. 1 a 30, jimiž se zabývá pracovní skupina pro silnější 
ekonomiku, sociální spravedlnost a zaměstnanost. 
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6. Je třeba zajistit přiměřenou životní úroveň mladých lidí, včetně přístupu k sociální ochraně a bydlení. 
Mladí lidé by měli mít přístup k sociální ochraně, a to ve stejné míře jako ostatní věkové skupiny. 
Rovněž by měl být usnadněn přístup k cenově dostupnému bydlení pro mladé lidi, a to i 
prostřednictvím finančních prostředků EU.190 

7.      Jsou zapotřebí specifické politiky, které zabrání odlivu mozků z některých regionů a zemí EU v 
důsledku nedostatečných příležitostí pro mladé lidi a zároveň zvýší atraktivitu Evropy, aby se zabránilo 
odlivu evropských talentů a pracovních sil do třetích zemí a aby se předešlo narušení územní 
soudržnosti, pokud jde o ty oblasti, v nichž dochází k akutní ztrátě mladých talentů, a to i 
prostřednictvím finančních prostředků EU.191 

8. Pro případ vážné krize (např. zdravotní krize, války) by měly být dobře připraveny plány s podrobnými 
scénáři, které by mohly byt flexibilně uplatněny, aby se minimalizoval dopad na mladé lidi při jejich 
studiu, odborné přípravě, přechodu na trh práce a  a dopad na jejich duševní pohodu.192 

 

48. Návrh: Kultura a výměny 

Cíl: V zájmu prosazování kultury výměny a podpory evropské identity a evropské rozmanitosti v různých 
oblastech by členské státy s podporou Evropské unie měly:193 

Opatření: 

 

1. Podporovat evropské výměny v různých oblastech, a to jak fyzicky, tak digitálně, včetně výměn v 
oblasti vzdělávání, twinningu, cestování a profesní mobility (včetně učitelů a volených politiků na 
místní úrovni). Tyto výměny by měly být dostupné občanům ve všech členských státech pro všechny 
bez ohledu na jejich věk, úroveň vzdělání, zázemí a finanční prostředky.194 Za účelem tohoto celkového 
cíle by EU měla mimo jiné posílit stávající programy výměny a mobility na úrovni EU, jako je Evropský 
sbor solidarity, Erasmus+ a DiscoverEU, a zajistit širší a rozmanitější účast v těchto programech a zvážit 
rovněž doplnění nových prvků, jako je dodatečný cíl občanské služby podporované dobrovolnickou 
činností (pro Evropský sbor solidarity) a „kulturní průkazy“ (pro DiscoverEU). V této oblasti hrají 
klíčovou úlohu místní a regionální orgány pod záštitou Výboru regionů. 

2. Podporovat mnohojazyčnost jako most k jiným kulturám již od útlého věku. Menšinové a regionální 
jazyky vyžadují dodatečnou ochranu s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o menšinových jazycích  a 

 
190 Návrh na doplnění doporučení  ECP 1 č. 25, kterým se zabývá pracovní skupina pro silnější 
ekonomiku, sociální spravedlnost a zaměstnanost. 

191 doporučení ECP 4 č. 28. Nizozemské NCP („Naše vize kultury, mládeže a sportu“), doporučení č. 1. Francouzské 

NCP, změna 6. 

192 Doporučení ECP 1 č. 6. 

193 Nizozemské NCP („Naše vize pro kulturu, mládež a sport“), doporučení č. 2. 

194 Doporučení ECP 1 č. 36. Francouzské NCP, změna 6. Belgické NCP, doporučení č. 2.10 a 2.11. Německé NCP, 

„Vytvořit více příležitostí k výměnným programům pro studenty v Evropě“. Nizozemské NCP („Náš vize kultury, 
mládeže a sportu“), doporučení č. 1 a 3. Italské NCP, doporučení k tématu „Fungovat jako soutok mezi Východem a 
Západem, podpora kulturních výměn a společných kulturních iniciativ“ 
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Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin. EU by měla zvážit zřízení instituce podporující 
jazykovou rozmanitost na evropské úrovni. Od základní školy by mělo být povinné, aby děti dosáhly 
způsobilosti v jiném aktivním jazyce EU, než je jejich vlastní jazyk, a to na nejvyšší možné úrovni. S 
cílem usnadnit evropským občanům komunikaci s širšími skupinami svých evropských spoluobčanů a 
jako faktor evropské soudržnosti by členské státy měly podporovat výuku jazyka bezprostředně 
sousedících členských států EU v přeshraničních oblastech a podporovat občany k dosažení 
certifikovatelné úrovně angličtiny. 195 

3. Vytvářet příležitosti ke sdílení evropských kultur, spojovat lidi a přibližovat je ke společné evropské 
identitě, například prostřednictvím akcí a shromáždění, jichž se účastní všechny cílové skupiny a které 
se konají na různých místech. Mezi konkrétní příklady patří uspořádání Dnů světového umění196 , 
evropské výstavy (European Expo, včetně vzdělávacích akcí, nebo stanovení Dne Evropy (9. května) 
jako celoevropského státního svátku pro všechny občany EU.197 

4. Chránit evropské kulturní dědictví a kulturu198, mimo jiné uznáním místních a regionálních kulturních 
a produkčních zvláštností199, novými iniciativami na jeho ochranu a oslavu, mobilitou na podporu 
výměny kulturního dědictví a podporou stávajících opatření, jako je Kreativní Evropa, Nový evropský 
Bauhaus, programy sesterských měst a Evropská hlavní města kultury v souladu s cíli udržitelného 
rozvoje.  

5. Přijmout opatření k zajištění dostatečné ochrany kulturních pracovníků na úrovni EU, zejména v 
případě budoucích krizí, a to přijetím právního statutu na evropské úrovni.  
 

49. Návrh: Sport 

Cíl: Sport má pro naši společnost zásadní význam – pro obranu našich hodnot, zajištění zdravého 
životního stylu a stárnutí, podporu kultury výměn a oslavu rozmanitosti evropského dědictví. Z tohoto 
důvodu by členské státy s podporou Evropské unie měly vyvíjet následující úsilí:  

Opatření: 

1. Klást důraz na hodnoty, zejména rovnost žen a mužů, spravedlnost a inkluzivnost, které se mohou 
konkrétně odrazit ve sportovní praxi v průběhu celého vzdělávání. 

2. Zvyšovat povědomí o zdravotních přínosech sportu a tělesné aktivity.200 

3. Zahrnout sportovní činnosti do výměnných programů a programů mobility na úrovni EU.201 

 
195 Doporučení ECP 1 č. 32 a 38. Nizozemské NCP („Naše vize kultury, mládeže a sportu“), doporučení č. 3 
196 Doporučení italského NCP k tématu „Evropa ve světě“ 

197 Francouzské NCP, změna 7. Belgické NCP, doporučení č. 2.5, 6.1 and 8.7. Italské NCP, doporučení k „Posilování 

evropských hodnot, kulturních znaků a regionálních specifik“. 

198 Nizozemské NCP („Naše vize pro kulturu, mládež a sport“), doporučení č. 2.  

199 Doporučení italského NCP týkající se „překonání výrobního modelu 20. století“ 

200 Doporučení ECP 1 č. 29. 

201 Doporučení ECP 1 č. 36. 
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4. Zvýšit pozornost věnovanou nejen profesionálnímu a komerčnímu sportu, ale také místnímu a 
tradičnímu sportu jako aspektu evropské kulturní rozmanitosti a podpory kulturního dědictví a 
podporovat sport v neprofesionálním prostředí. 

5. Zároveň podporovat prezentaci evropské identity pořádáním více sportovních akcí v rámci EU, 
vytvářením sportovních týmů EU nebo vyvěšováním vlajek či symbolů EU na evropských sportovních 
akcích. 

6. Více investovat do komunikačního úsilí, jako je Evropský týden sportu, s cílem zajistit, aby občané z 
celé EU mohli společně využívat stěžejních příležitostí.  


