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Úvod
Prostredníctvom Konferencie o budúcnosti Európy 
Európsky parlament, Rada a Európska komisia 
vytvorili pre európskych občanov zo všetkých 27 
členských štátov príležitosť zapojiť sa do diskusie o 
výzvach a prioritách, ktorými sa treba zaoberať, s 
cieľom spoločne vytvoriť Európu pripravenú na 
budúcnosť. V rámci procesu konferencie sa 19. 
apríla 2021 (Futureu.europa.eu) spustila 
multilingválna digitálna platforma (ďalej len 
„platforma“)a počas celej činnosti konferencie 
zostala živá.

Platforma bola kľúčovou zložkou konferencie; 
každému občanovi EÚ sa poskytla možnosť 
zúčastniť sa v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov 
EÚ. Občania by mohli predložiť svoje nápady, 
podporiť nápady iných ľudí a vyjadriť sa k nim. 
Platforma bola tiež miestom, kde si každý mohol 
vymieňať informácie o podujatiach konferencie a 
podávať správy o ich výsledkoch.

Všetky príspevky na platforme sa potom zozbierali a
analyzovali, aby slúžili ako podklad pre prácu 
európskych panelových diskusií občanov,plenárneho
zasadnutia konferencie. K dnešnému dňu boli 
uverejnené tri priebežné správy, tri správy členských
štátov a úplná správa, ktoré sa týkajú príspevkov na 
platforme do 20. februára 2022.

Táto správa sa týka všetkých príspevkov na 
platforme, ktoré boli založené 19. apríla 2021 do 9. 
mája 2022, keď konferencia ukončila svoju prácu.

Pri čítaní tejto správy je dôležité mať na pamäti, že 
príspevky na platforme predstavujú názory 
príslušných prispievateľov a nemali by sa považovať
za príspevky predstavujúce názory európskych 
občanov ako celku. 

Analytické výsledky sú uvedené v správe podľa tém 
definovaných na platforme: 

— Zmena klímy a životné prostredie 

— Zdravie 

— Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a 
zamestnanosť 

— EÚ vo svete 

— Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Digitálna transformácia 

Európska demokracia 

— Migrácia 

— Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport 

Myšlienky uvedené na platforme „Iné nápady“ boli 
zaradené do jednej z deviatich uvedených tém alebo
do viacerých tém v prípade prierezových otázok. 

Pre každú tému sa poskytuje prehľad tematických 
zoskupení nápadov a udalostí so správami o 
udalostiach, ktorý pomáha systémom analýzy textu, 
ktorý identifikuje viacnásobné výskyty podobnej 
myšlienky v akomkoľvek jazyku. Tieto identifikované 
témy a podtémy sú prezentované v poradí podľa 
úrovne výskytu posúdenej analytikom pomocou 
systému analýzy textu. Textové pole na začiatku 
každej témy poskytuje niekoľko príkladov udalostí na
túto tému so zameraním na nové udalosti pridané od
poslednej správy. Tematický prehľad nových 
príspevkov nahraných na platformu po 20. februári 
2022 bol pridaný do rámčeka na konci každej 
tematickej kapitoly. 

Mapa mysle pre každú tému poskytuje vizuálne 
znázornenie analýzy obsahu podľa tém a podtém. 

Poznámka o metodike

Táto správa sa zameriava najmä na kvalitatívnu 
analýzu príspevkov na platforme. Uskutočňuje sa 
to na základe nápadov, správ o podujatiach a 
pripomienok predložených prispievateľmi s cieľom 
poskytnúť široký prehľad o obsahu platformy. V 
praxi výskumný tím vykonával v rámci každej témy 
manuálnu textovú analýzu a zoskupovanie 
navrhovaných nápadov a uzavretých udalostí so 
správami o udalostiach pomocou počítačového 
klastrovacieho nástroja. Následne sa vypracoval 
súhrn spoločných tém a možných čiastkových tém. 
Klastrová analýza tém a čiastkových tém sa 
vykonáva v rámci vopred definovaných tém. To 
znamená, že nápady zahŕňajúce témy alebo 
nápady predložené prispievateľmi v rámci 
viacerých tém alebo v časti „Iné nápady“ sa v tejto 
správe môžu objaviť viackrát v rámci príslušných 
tém. Tento prístup bol zvolený tak, aby poskytol 
holistický pohľad na každú z tém konferencie.

V tejto analýze sa uvádzajú aj otázky, ktoré 
nastoľuje malý počet prispievateľov, ak poskytujú 
novú perspektívu v porovnaní s inými 
prispievateľmi. Cieľom je poskytnúť všeobecný 
prehľad o šírke a rozmanitosti myšlienok, ktoré sa v
súčasnosti navrhujú na platforme, namiesto 
zamerania sa na kvantitatívne prvky. Napriek tomu 
sú v texte uvedené témy, podtémy alebo myšlienky,
ktoré sa často opakujú alebo majú vysoký počet 
schválení alebo pripomienok, aby odrážali súčasný
stav diskusií na platforme vrátane vysokej úrovne 
záujmu o niektoré otázky alebo diskusie o nich. 
Tieto prvky sa používajú aj na usmernenie poradia 
prezentácie tém v tejto správe.
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Kvantitatívne prvky (počet nápadov, pripomienok,
potvrdení a podujatí) sa používajú aj v prehľade 
príspevkov a v zozname v súčasnosti najviac 
schválených a komentovaných myšlienok podľa 
tém uvedených v prílohe I.

Upozorňujeme tiež, že v analýze uvedenej v tejto 
správe sa pojem „príspevky“ vzťahuje na 
kombináciu nápadov, pripomienok a správ o 
udalostiach.

Ďalšie podrobnosti o metodickom prístupe sú 
uvedené v prílohe II.
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Zhrnutie

V tejto správe sa sumarizuje činnosť na 
multilingválnej digitálnej platforme pre Konferenciu o
budúcnosti Európy od jej spustenia do 9. mája 2022.
V tomto období bolo na platforme zaznamenaných 
48,530 príspevkov, z toho 18 955 nápadov, 22,570 
komentárov a 7 005 podujatí pokrývajúcich všetkých
10 tém. Od 21. februára do 9. mája 2022 sa do 
platformy pridalo 4 796 nových príspevkov. Väčšina 
týchto nových príspevkov konsoliduje existujúce 
témy a podtémy v rôznych témach a nemá žiadny 
vplyv na poradie tém podľa ich celkového výskytu. 
Začiatok ruskej agresie proti Ukrajine 24. februára 
2022 ovplyvnil niektoré nové podtémy v rôznych 
témach, ako sú výzvy na väčšie zapojenie EÚ do 
konfliktu v rámci témy EÚ vo svete, ako aj návrhy na
dosiahnutie európskej energetickej suverenity v 
rámci témy Silnejšie hospodárstvo, sociálna 
spravodlivosť a pracovné miesta.
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Zmena klímy a 
životné prostredie

Prispievatelia sú znepokojení zmenou klímy a jej 
dôsledkami, ako aj mnohými ďalšími 
environmentálnymi výzvami. Najčastejšie témy sa 
zaoberajú emisiami, ako aj obnoviteľnou energiou. 
Prispievatelia vo všeobecnosti chcú urýchlenú 
zelenú transformáciu s okamžitými a konkrétnymi 
opatreniami zo strany EÚ a vlád s radom návrhov, 
ako je podpora ekologickejšej výroby energie a 
dopravy, zmena modelov spotreby, udržateľnejšie 
poľnohospodárstvo, podpora biodiverzity a 
zastavenie znečisťovania. Príspevky zdôraznili 
potrebu vzdelávania a komunikácie na úrovni EÚ 
spolu s iniciatívami na riešenie týchto otázok. 
Niektorí prispievatelia nastolili otázku sociálnej 
spravodlivosti v kontexte politiky v oblasti klímy. 
Tieto myšlienky možno tematicky zoskupiť takto:

— Zastrešujúca výzva, v ktorej sa vlády a EÚ 
vyzývajú, aby prijali okamžité opatrenia so silnejšou 
európskou environmentálnou politikou v boji proti 
zmene klímy. Prispievatelia predložili niekoľko 
návrhov na boj proti emisiám a diskutovali o 
najlepších postupoch a spôsoboch urýchlenia 
zelenej transformácie a vykonávania zelenej dohody
na miestnej a regionálnej úrovni;

— V rámci témy energetiky prispievatelia dôrazne 
uprednostňujú zvýšenie využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej 
rozmanitosti prostredníctvom výskumu a inovácie s 
alternatívnymi zdrojmi energie tak pre domácnosti, 
ako aj pre malé a stredné podniky (MSP). Niektorí 
prispievatelia však upozornili na otázku akceptácie 
zo strany obyvateľstva a otázka jadrovej energie 
podnietila rozdeľujúcu diskusiu;

— Účastníci chcú opatrenia na podporu rozvoja a 
využívania alternatívnych dopravných prostriedkov 
šetrných k životnému prostrediu s rôznymi návrhmi 
na podporu využívania verejnej dopravy a vyzýva na
zvýšenie výskumu a investícií do alternatívnych 
dopravných riešení;

— V rámci témy spotreby chcú prispievatelia 
prísnejšie opatrenia na riešenie odpadu, plytvania 
potravinami a na podporu recyklácie a obehového 
hospodárstva zamerané na výrobcov aj 
spotrebiteľov. Okrem toho existujú výzvy na prijatie 
opatrení na podporu udržateľnejšej spotreby v 
odvetviach od cestovného ruchu, módy až po 
elektronické spotrebiče.

Prispievatelia sú rovnako znepokojení 
environmentálnymi tlakmi spojenými s digitálnou 
transformáciou, ako je vývoj kryptomien;

— Podpora biodiverzity a dobrých životných 
podmienok zvierat s výzvami na opätovné 
zalesňovanie, zastavenie odlesňovania, ochranu 
ohrozených druhov a zvýšenie výskumných 
zariadení súvisiacich s biodiverzitou;

— V rámci témy poľnohospodárstva je výraznou 
čiastkovou témou výzva na odstránenie používania 
pesticídov a vo všeobecnosti na prijatie 
poľnohospodárskych postupov šetrnejších k 
životnému prostrediu.

Medzi ďalšie opatrenia v súvislosti so životným 
prostredím patrí podpora miestneho 
poľnohospodárstva, biodiverzity, vegetariánskej 
alebo vegánskej stravy a spravodlivé ceny pre 
poľnohospodárov;

— Prostriedky a opatrenia na boj proti znečisteniu, 
keďže sa považuje za zdroj tlaku na životné 
prostredie. Boli navrhnuté riešenia na boj proti 
znečisteniu vody, znečisťovaniu plastov a výzvam na
zákaz používania jednoplastov, ako aj svetelnému 
znečisteniu;

— Zastavenie dotácií, ktoré nie sú šetrné k 
životnému prostrediu, ako sú fosílne palivá alebo 
škodlivé dotácie na rybolov, ako aj rôzne návrhy 
daňových opatrení na podnietenie zmeny správania 
a podporu udržateľnej spotreby, napríklad 
prostredníctvom dane z udržateľnosti;

Prispievatelia chcú zvýšiť úsilie o zmenu správania a
postojov prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti, vzdelávania a komunikácie;

— V súvislosti s nedávnym nárastom cien energie a 
čoraz problematickejšou závislosťou EÚ od ruských 
dodávok plynu a ropy viaceré príspevky požadovali 
urýchlený prechod na obnoviteľné zdroje energie, 
podporu uvedomelejšiej spotreby energie, ako aj 
presadzovanie energetickej suverenity EÚ;

— Osobitná téma je venovaná bývaniu a výstavbe s 
nápadmi týkajúcimi sa udržateľného bývania, 
ekologických stavebných materiálov a nového 
európskeho Bauhausu; — Prispievatelia diskutovali 
o interakcii medzi digitalizáciou a zmenou klímy v 
rámci témy „digitálna transformácia“.
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Zdravie

Téma zdravia pokrýva širokú škálu 
tém. Najčastejšie nastolená téma, 

ktorá je výrazne ovplyvnená skúsenosťami s 
ochorením COVID-19 a jej vplyvom, sa týka

rovnaký prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
v celej EÚ s nápadmi na užšiu spoluprácu medzi 
členskými štátmi, väčšiu harmonizáciu a integráciu, 
napríklad prostredníctvom celoeurópskych noriem 
kvality starostlivosti. Prispievatelia chcú zvýšiť 
výskum a investície v oblasti medicíny a navrhli 
rôzne nápady na zlepšenie verejného zdravia vo 
všeobecnosti. Hlavnými témami sú:

— Opatrenia na zabezpečenie prístupu k cenovo 
dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti s 
prístupom pre všetkých, najmä k duševnej 
zdravotnej starostlivosti. Návrhy zahŕňajú okrem 
iného európsky systém zdravotného poistenia na 
zabezpečenie cenovej dostupnosti;

— Väčšia spolupráca a integrácia, posilnený systém
zdravotnej starostlivosti EÚ alebo dokonca väčšia 
právomoc EÚ v oblasti verejného zdravia;

— Integrované stratégie zamerané na spoločné 
výzvy EÚ v oblasti zdravia, ako sú rakovina, 
duševné zdravie, prevencia samovrážd, zriedkavé 
choroby atď.; — Zdroje a opatrenia na podporu 
zdravotnej gramotnosti, zdravého životného štýlu a 
stravovania, a to aj v oblasti duševného zdravia, a 
rôzne opatrenia na odrádzanie od konzumácie 
nezdravých výrobkov, ako je tabak. Účastníci chcú, 
aby EÚ viac investovala do série preventívnych 
opatrení súvisiacich so zdravím; Potreba 
koordinovanej inovácie a investícií EÚ do výskumu v
oblasti zdravia, najmä v súvislosti so starnúcim 
demografickým profilom EÚ;

— V rámci témy prístupov k medicíne patria medzi 
diskutované myšlienky paliatívna starostlivosť a 
starostlivosť po skončení života, integrácia 
prírodných prostriedkov alebo holistickejšie prístupy 
k medicíne;

— Príležitosti a zdravotné hrozby súvisiace so 
zvýšenou digitalizáciou v posledných desaťročiach, 
pričom medzi príležitosťami sa diskutovalo o 
integrácii európskych systémov elektronického 
zdravotníctva a medzi hrozbami sú riziká spojené s 
digitálnou závislosťou;

— Posúdenie vplyvu ochorenia COVID-19 vrátane 
hodnotenia reakcií, ako je napríklad digitálny 
korónový certifikát, potreba prehodnocovať 
zdravotníckych pracovníkov a ponaučenia, ktoré je 
potrebné získať pri príprave na budúce pandémie a 
boji proti nim;

Menej významné témy sa týkajú opatrení súvisiacich
so sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako je boj 
proti chudobe v období, sexuálnej výchove a právu 
na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj 
starostlivosť o rakovinu, o ktorých sa diskutuje 
najmä v súvislosti s prevenciou, včasnou 
diagnostikou a združovaním zdrojov v celej EÚ.

Silnejšie 
hospodárstvo, 
sociálna 

spravodlivosť a 
zamestnanosť
Často diskutovanou témou v rámci tejto témy je 
význam toho, aby sa Európa stala inkluzívnejšou a 
sociálne spravodlivejšou, najmä vzhľadom na 
pandémiu COVID-19. Príspevky v rámci tejto témy 
zahŕňajú aj rôzne návrhy na podporu 
hospodárskeho rastu v EÚ, ako napríklad výskum a 
inovácie, ďalšie posilnenie jednotného trhu a rôzne 
opatrenia na podporu malých a stredných podnikov 
a strategických odvetví. Prispievatelia sa okrem toho
domnievajú, že dobré životné podmienky rôznych 
skupín ľudí, najmä tých najviac znevýhodnených, sú 
kľúčové pre úspešné fungovanie a ďalší rast EÚ. 
Najvýznamnejšie témy, o ktorých sa diskutuje v 
rámci tejto témy, sú:

— Návrhy na vybudovanie inkluzívnejšej, sociálne 
spravodlivejšej Európy v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv, ako sú opatrenia v oblasti 
sociálnej ochrany, odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov, opatrenia na zníženie 
chudoby, rodová rovnosť, zabezpečenie práv osôb 
so zdravotným postihnutím, práva LGBTIQ osôb a 
zastúpenie. K rôznym konkrétnym myšlienkam, o 
ktorých sa rokovalo, patrí jednotný prístup EÚ k 
sociálnemu zabezpečeniu, zavedenie rodových kvót 
na úrovni správnych rád a index merania sociálnej 
rovnosti;

— Hospodárske oživenie vrátane obáv týkajúcich sa
rastúceho verejného dlhu v EÚ, diskusií o úlohe 
Európskej centrálnej banky si vyžaduje revíziu Paktu
stability a rastu a rozšírenie Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, ako aj rôzne návrhy na 
podporu miestnej výroby a miestnej spotreby s 
cieľom posilniť vnútorný trh a hospodárstvo EÚ. 
Vzhľadom na nedávnu energetickú krízu vyvolanú 
strategickými reakciami na ruskú agresiu voči 
Ukrajine sa zintenzívnili výzvy na strategickú 
energetickú autonómiu; 

— Podpora rastu pracovných miest investovaním do
inovácií, vzdelávania, digitalizácie, výskumu a 
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vývoja, ale aj vytvorením ekologického 
hospodárstva. Osobitný dôraz sa kladie na podporu 
malých a stredných podnikov, keďže sa považujú za 
hnacie sily inovácie. Okrem toho sa vo viacerých 
príspevkoch diskutovalo o potenciáli vidieckych 
oblastí v oblasti hospodárskej inovácie, pričom sa 
požadovali opatrenia na boj proti vyľudňovaniu 
vidieckych oblastí alebo všeobecná podpora 
odvetvia poľnohospodárstva, a to najmä mladých 
poľnohospodárov; 

 Prispievatelia sa domnievajú, že opatrenia 
sociálneho zabezpečenia sú dôležité pre 
dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. 
Bezpodmienečný základný príjem je najčastejšie 
nastolená myšlienka. Medzi ďalšie myšlienky patria 
koordinované dôchodkové politiky a dôchodky vo 
všetkých členských štátoch EÚ a opatrenia na 
obmedzenie chudoby v EÚ s výzvou na 
všeobecnejšie zohľadnenie demografickej 
transformácie EÚ. Požaduje digitalizovaný spoločný 
preukaz sociálneho zabezpečenia EÚ, ktorý by bol 
rozšírený aj inde, a prenosné sociálne práva pre 
mobilných Európanov sú takisto prítomné v 
príspevkoch v rámci tejto témy; 

— Rôzne formy zdaňovania pre spravodlivé a 
inkluzívne hospodárstvo, ako sú daňové opatrenia 
na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže 
medzi spoločnosťami, environmentálne dane a 
minimálna celoeurópska daň na boj proti daňovým 
rajom; 

— Prispievatelia tiež vyjadrili myšlienku spoločnej 
daňovej politiky s európskou fiškálnou reformou pre 
jednotnejšiu európsku budúcnosť vrátane väčšieho 
počtu vlastných zdrojov EÚ alebo rozpočtu 
nezávislého od členských štátov, ako aj predložili 
návrhy na ďalšie posilnenie jednotného trhu; — 
Návrhy na zlepšenie pracovných podmienok, ako je 
flexibilná práca a právo na odpojenie, a osobitné 
opatrenia na ďalšie uľahčenie mobility pracovnej sily
v rámci EÚ. Diskutovalo sa najmä o 
nezamestnanosti mladých ľudí s niekoľkými návrhmi
na podporu vstupu mladých ľudí na trh práce; — 
Niektoré myšlienky spochybňujú súčasný 
hospodársky model s cieľom priblížiť sa k 
inkluzívnemu a spravodlivému európskemu modelu, 
ktorý presahuje rámec HDP.

EÚ vo svete

V rámci tejto témy boli nastolené rôzne témy 
týkajúce sa zahraničnej politiky. Vo všeobecnosti sa 
najčastejšie opakujú témy, ktoré si vyžadujú silnejšiu
prítomnosť EÚ na globálnej politickej scéne v súlade
so základnými hodnotami EÚ. Prispievatelia 
platformy nastolili otázku strategickej autonómie a 
často sa domnievajú, že EÚ by mala byť 
odvážnejšia pri uplatňovaní mäkkej aj tvrdej moci, 
hoci niektorí prispievatelia vyjadrili v tejto súvislosti 
pochybnosti. Medzi hlavné témy patria: 

— Príspevky o celkových cieľoch zahraničnej politiky
EÚ s výzvami na spoločnú zahraničnú politiku EÚ na
ochranu ľudských práv a demokratických hodnôt na 
celom svete; 

— Rozvoj rôznych prostriedkov a mechanizmov s 
cieľom zlepšiť imidž EÚ a zabezpečiť, aby sa brala 
vážne na globálnej politickej scéne, s rozsiahlymi 
diskusiami o spoločnej obrannej politike, aby mohla 
zasiahnuť, ale aj zohrávať odrádzajúcu úlohu a 
predstavovala geopolitickú mocnosť voči iným 
globálnym mocnostiam;

— Vytvorenie armády EÚ a súvisiacich 
centralizovaných obranných alebo vojenských 
inštitúcií; 

Prehodnotenie pravidla jednomyseľnosti pri 
rozhodovaní o zahraničnej politike a udelenie 
väčších právomocí Európskemu parlamentu; 

— Opatrenia na zviditeľnenie EÚ, ako aj myšlienky 
týkajúce sa diplomatického zastúpenia EÚ, 
napríklad s jediným kreslom v Bezpečnostnej rade 
Organizácie Spojených národov; 

— Uplatňovanie mäkkej moci ako zástancu 
multilateralizmu posilnením obchodných politík;

Ďalšie rozšírenie, najmä o krajiny západného 
Balkánu. Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine 
sa rovnako rokovalo o členstve Ukrajiny v EÚ;

— Podpora strategickej autonómie EÚ a zvýšenie 
zamerania sa na prvotnú funkciu spoločného 
hospodárskeho trhu EÚ; 

Zaujať asertívnejší postoj voči Číne, najmä prijatím 
stratégie zahraničných investícií Európskej únie; 

— Veľký počet najnovších príspevkov sa týkal úlohy 
EÚ v ruskej vojne agresie proti Ukrajine, pričom 
najčastejšie vyzýva EÚ, aby podporila Ukrajinu 
alebo prevzala vedúcu úlohu pri ukončovaní 
konfliktu.
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Hodnoty a práva, právny 
štát a bezpečnosť
Prispievatelia pokročili v myšlienkach týkajúcich sa 
rovnosti a rôznych práv a slobôd a diskutovali o 
koncepcii európskych hodnôt ako o hlavnej zásade 
tvorby politík EÚ. Keďže rovnosť sa považuje za 
základnú hodnotu EÚ, existuje silná podpora 
zvýšeného úsilia o vytvorenie inkluzívnej 
spoločnosti, pričom prispievatelia požadujú najmä 
väčšiu rodovú rovnosť, uznanie práv LGBTIQ osôb a
začlenenie etnických menšín a osôb so zdravotným 
postihnutím. Ďalšia opakujúca sa myšlienka v rámci 
tejto témy sa týka potreby dodržiavať a brániť právny
štát. Hlavné témy a nápady sú nasledovné:

— Diskusie zahŕňali zabezpečenie ľudských práv vo 
všeobecnosti a spôsobov, ako zabezpečiť ich 
vykonateľnosť, ako aj rôzne práva a slobody. 
Občianske a politické práva sú v rámci tejto témy 
výrazne zastúpené na platforme, pričom medzi 
prínosmi sú najvýznamnejšie práva na súkromie a 
slobodu prejavu, ako aj ich hranice (dezinformácie, 
nenávistné prejavy). Nastolili sa aj hospodárske a 
sociálne práva, ako aj v oblasti silnejšieho 
hospodárstva;

— Zvýšil sa boj proti diskriminácii a prostriedkom a 
opatreniam na dosiahnutie rovnocennejšej a 
inkluzívnejšej spoločnosti, najmä v prípade osôb so 
zdravotným postihnutím, starších ľudí, 
národnostných a etnických menšín. Veľký počet 
nápadov sa týka dosiahnutia rodovej rovnosti, ako je
zabezpečenie rovnakej odmeny a zlepšenie ochrany
práv a slobôd LGBTIQ osôb; 

— Niekoľko konkrétnych návrhov sa týka spôsobov 
zlepšenia ochrany právneho štátu v EÚ, ako je 
mechanizmus preskúmania alebo zavedenie 
represívnych stratégií pre tie krajiny, ktoré porušujú 
zásady právneho štátu, napríklad znížením grantov 
alebo odobratím hlasovacieho práva v Rade. 
Niektorí prispievatelia však kritizujú to, čo považujú 
za zasahovanie EÚ do vnútorných záležitostí 
členských štátov;

— Skupina príspevkov sa zamerala na to, čo 
predstavuje hodnoty EÚ, ako sú ľudské práva, 
sloboda, rovnosť, demokracia, právny štát, 
pluralizmus, solidarita, rodová rovnosť, ktoré by 
podľa prispievateľov mali usmerňovať politiky EÚ a 
jej interakcie na celom svete, alebo dokonca byť 
zakotvené v ústave EÚ; 

— Diskusie sa týkali aj úlohy kresťanských hodnôt, 
pričom niektorí prispievatelia poukázali na to, že 
konzervatívnejšie názory a prístupy v rámci EÚ by 
nemali byť odmietnuté;

— Podobne ako v rámci témy EÚ vo svete, v rámci 
témy bezpečnosti viacerí účastníci diskutovali o 
myšlienke armády EÚ a potrebe užšej spolupráce 
medzi európskymi krajinami v otázkach vnútornej 
bezpečnosti. Nedávne geopolitické udalosti len 
posilnili túto výzvu na posilnenie vojenskej 
organizácie EÚ a ochrany hraníc; 

— Existujú výzvy na posilnenie regulácie s cieľom 
zvýšiť transparentnosť lobizmu a bojovať proti 
korupcii.

Digitálna 
transformácia

Prispievatelia vo všeobecnosti zdôraznili, že je 
dôležité uľahčiť digitálnu transformáciu a investovať 
do nej v širokom spektre oblastí vrátane správy vecí 
verejných, hospodárstva a zdravia. Poukázali však 
aj na niekoľko výziev súvisiacich s digitálnou 
transformáciou, ako sú etické aspekty, rastúca 
digitálna priepasť, nedostatky všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov a kybernetické hrozby. 
Vo všeobecnosti sa najčastejšie vyskytujúce témy 
týkajú potreby investovať do digitálneho vzdelávania
a podporovať digitálne zručnosti, ako aj investícií do 
digitálnych inovácií a prechodu na digitálne 
suverénnu Európu. Hlavnými témami sú:

— Zabezpečenie toho, aby občania EÚ mali 
potrebné digitálne zručnosti na úspech v čoraz 
digitálnejšom svete, a digitalizáciu vzdelávacieho 
systému;

Prostriedky a opatrenia na podporu digitálnych 
inovácií, ako je umelá inteligencia a posilnenie 
digitálnej suverenity. Vzťahuje sa na širokú škálu 
podtém: podpora používania softvéru s otvoreným 
zdrojovým kódom, udržateľnej výroby, sociálnych 
médií a platforiem, ktoré sú v súlade s normami EÚ, 
pokiaľ ide o súkromie, a všeobecnejšie budovanie 
európskeho digitálneho ekosystému, ktorý je 
konkurencieschopný a otvorený svetu, ale ktorý je 
tiež bezpečný a rešpektuje súkromie; 

— Niekoľko nástrojov digitálneho občianstva a 
digitálnej zjednotenia EÚ s návrhmi na digitálne 
portály, celoeurópsku identifikáciu prostredníctvom 
digitálnej elektronickej identifikácie alebo 
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celoeurópskej autentifikačnej metódy na prístup k 
osobným údajom alebo pre verejné služby; 

— Účastníci sú znepokojení ochranou súkromia a 
bezpečnosti údajov, nápadmi týkajúcimi sa 
centralizovaného uchovávania citlivých osobných 
údajov, zabezpečením bezpečných verejných sietí 
so softvérom s otvoreným zdrojovým kódom alebo 
technológiou blockchainu, legislatívnymi opatreniami
na ochranu súkromia údajov a centralizovaným 
prístupom k ochrane EÚ pred kybernetickým 
terorizmom;

Práca na digitálnom začleňovaní s opatreniami na 
zaručenie cenovo dostupného a inkluzívneho 
prístupu k digitálnemu priestoru a podpora 
digitálnych zručností v celej škále profilov 
obyvateľstva, ako aj zabezpečenie digitálnej 
prístupnosti geograficky, a to aj vo vidieckych 
oblastiach;

— Trvalé opatrenia digitálnej transformácie s 
digitalizáciou, ktorá vedie k zníženiu znečistenia,a 
požaduje okrem iného trvalé, opraviteľné digitálne 
zariadenia; 

 Digitalizácia hospodárstva s opatreniami týkajúcimi 
sa kryptomien a výzva na zavedenie digitálneho 
eura;

Investície do digitálneho vzdelávania a digitálneho 
zdravia s cieľom podporiť zdravé a vedomé 
využívanie technológií.

Migrácia

Hoci príspevky v rámci tejto témy si 
neustále vyžadujú spoločný prístup EÚ k migrácii, 
odhaľujú viac než v rámci akejkoľvek inej témy veľmi
odlišné názory. Na jednej strane si jedna skupina 
interakcií vyžaduje väčšiu solidaritu a lepšie 
integračné postupy, zatiaľ čo na druhej strane iné 
príspevky požadujú viac opatrení na kontrolu a 
zníženie migrácie. Iná skupina účastníkov by chcela 
podporiť medzinárodnú mobilitu, ale len medzi 
hospodársky rozvinutými demokraciami. Medzi 
najčastejšie sa opakujúce témy patrí spoločná 
migračná politika EÚ, ktorá rešpektuje ľudské práva 
v oblasti migrácie, podporuje integráciu migrantov 
rôznymi spôsobmi, ale aj myšlienky vyžadujúce 
prísnejšie kontroly hraníc a riadenie migrácie. 
Myšlienky možno zhrnúť takto: Vyzýva na spoločnú 
migračnú politiku, ako je politika EÚ v oblasti 
migrácie pracovnej sily, selektívna migračná politika 
EÚ alebo bodový systém; Vyzýva na migračnú 
politiku rešpektujúcu ľudské práva s lepšou 

prijímacou infraštruktúrou a bezpečnejšími 
migračnými cestami; a humánnejšie konania o azyle
a návrate; Osobitné opatrenia a prostriedky na 
zníženie migrácie alebo rôznych foriem 
kontrolovanej migrácie s prísnejšími hraničnými 
kontrolami a prísnejšími repatriáciami;

Prostriedky a opatrenia na uľahčenie a podporu 
integrácie migrantov a osôb s trvalým pobytom v 
EÚ. Navrhované opatrenia zahŕňajú jazykové 
vzdelávanie a dobrovoľnícke programy pre 
migrantov a informačné kampane na zvýšenie 
citlivosti občanov EÚ na boj proti rasizmu;

— Nesúhlas s migráciou v akejkoľvek forme, ktorá ju
spája s terorizmom, hrozbou pre kultúrnu identitu EÚ
alebo migráciu, ktorá sa používa ako politická zbraň;

— Lepšie organizované a koordinované úsilie, 
pokiaľ ide o kontrolu hraníc: zvýšená podpora 
agentúry Frontex a väčšia solidarita medzi 
členskými štátmi;

— Potreba riešiť základné príčiny migrácie v 
krajinách pôvodu, napríklad prostredníctvom 
posilnených rozvojových politík a rovnakých 
obchodných vzťahov. Diskusie sa zaoberali aj 
spôsobmi boja proti klimatickej migrácii.

Vzdelávanie, 
kultúra, mládež a 
šport

Vzhľadom na svoju multitematickú povahu sa obsah 
v rámci tejto témy vzťahuje na rôzne témy. Zatiaľ čo 
mládež je v súčasnosti v mnohých myšlienkach 
naprieč platformou, najsilnejším zameraním na túto 
tému je vzdelávanie a kultúra. Podobne ako inde na 
platforme je výzva na podporu spoločnej identity EÚ 
opakujúcim sa základným pocitom pre témy 
identifikované v rámci tejto témy, pričom príspevky 
sa okrem iného týkajú výmen, vystavenia rôznym 
kultúram a mobility. Mnohé z tém v rámci tejto témy 
sú prierezové, a preto sa objavujú inde na platforme:

Prostriedky a opatrenia na podporu rozvoja 
európskej identity a európskeho občianstva; 
zohrávajú kľúčovú úlohu pre médiá a európsku 
žurnalistiku, ako aj pre európske produkcie šíriace 
európske hodnoty a kultúru;

— Zvýšené jazykové vzdelávanie alebo povinné 
kurzy v školách o inštitúciách EÚ a európskej histórii
sa tiež považujú za prostriedok na podporu 
uznávania a spoločnej identity EÚ. Existuje 
množstvo návrhov na zjednotenie spoločného 
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jazyka na platforme v rámci rôznych tém; návrhy 
siahajú od esperanta po angličtinu ako spoločný 
jazyk. Výzva na uznanie esperantu sa vo veľkej 
miere vyskytuje v rôznych témach, a to aj v rámci 
iných myšlienok;

— Rôzne návrhy na podporu mobility v rámci EÚ, 
najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, s rozšírením 
štipendií v rámci programu Erasmus,

— Viaceré nápady zvyšujú potrebu nadčasového 
vzdelávania s výzvami na digitalizáciu, podporu 
mäkkých zručností popri zručnostiach v oblasti 
STEM alebo medzikultúrne zručnosti vo 
všeobecnosti; 

— Návrhy predložené v rámci tejto témy okrem toho 
diskutujú o konkrétnych opatreniach týkajúcich sa 
nezamestnanosti mladých ľudí a mladých ľudí, 
neistoty v práci, potrieb vzdelávania a odbornej 
prípravy alebo osobitnej podpory zamestnanosti 
mladých ľudí; 

— Zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu, 
najmä k terciárnemu vzdelávaniu, najmä podpora 
vidieckeho obyvateľstva, bývalých väzňov, etnických
menšín a osôb so zdravotným postihnutím s cieľom 
umožniť im prístup k terciárnemu štúdiu; 

Potrebu podporovať a chrániť kultúrny a kreatívny 
priemysel prostredníctvom právneho rámca; 

Prostriedky a opatrenia na podporu akademických 
odborníkov a výskumných pracovníkov; 

— Menší podiel nápadov diskutoval o športe v EÚ a 
o spôsoboch, ako zlepšiť inkluzívnosť v športe.
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1. Prehľad
príspevkov na

platforme 

Prehľad aktivity
Od spustenia multilingválnej digitálnej platformy 19. 
apríla do 9. mája 2022 sa na platforme zhromaždilo 
celkovo 48,530 príspevkov, ktoré predstavujú 
nápady, pripomienky a podujatia. Činnosť možno 
rozdeliť takto:

— Nápady: 18,955

— Komentáre: 22,570

— Podujatia: 7,005

Pri pohľade na trendovú líniu (pozri obrázok 1) 
možno pozorovať tri vrcholy v predkladaní myšlienok
a pripomienok. Prvý vrchol sa zhodoval so 
spustením platformy, druhý vrchol sa vyskytol okolo 
inaugurácie Konferencie o budúcnosti Európy 9. 
mája, zatiaľ čo tretí vrchol sa vyskytol v poslednom 
týždni pred konečným termínom 20. februára na to, 
aby sa príspevky zohľadnili v poslednej uverejnenej 
správe.
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Obrázok 1 – Časová os uvádzajúca denné predkladanie nápadov a pripomienok (19/04/2021 – 
03/05/2022) 

Každodenné predkladanie nápadov a komentárov

1000

9. mája 
2021

9. mája 
2022



Pred zapojením sa do platformy boli prispievatelia 
požiadaní, aby poskytli informácie o krajine svojho 
pobytu, vzdelaní, veku, pohlaví a zamestnaneckom 
postavení. Údaje boli spracované anonymne. Keďže
tieto informácie boli zdieľané dobrovoľne, existujú 
obmedzenia, pokiaľ ide o informácie, ktoré možno 
poskytnúť na tomto základe a ktoré sú uvedené 
nižšie. Napríklad 29,5 % príspevkov pochádzalo od 
účastníkov, ktorí nezverejnili svoju krajinu pobytu.

Všetky krajiny EÚ vytvorili činnosť, ako vyplýva z 
obrázku 2, v ktorom sa uvádza celkový počet 
príspevkov za jednotlivé krajiny. Okrem toho bolo 
zaznamenaných 1,4 % príspevkov tretích krajín 
mimo EÚ.

Aby sa vytvoril podrobnejší obraz o objeme 
príspevkov v pomere k obyvateľstvu, nižšie uvedený
údaj poskytuje prehľad o počte príspevkov z každej 
krajiny na jeden milión obyvateľov. 
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Obrázok 2 – Objem príspevkov podľa krajiny 
(19/04/2021 – 03/05/2022) 

Obrázok 3 – Objem príspevkov na krajinu, 
pomerná reflexia na 1M obyvateľov 
(19/04/2021 – 03/05/2022) 



Prehľad udalostí 

Počas konferencie bolo 
zorganizovaných značný počet podujatí. Poskytli 
príležitosť pre viac ľudí, aby sa zapojili do tohto 
demokratického cvičenia zdola nahor. Od spustenia 
digitálnej platformy do 9. mája 2022 bolo na 
platforme zaregistrovaných celkovo 7 005 podujatí. 
V súlade s chartou konferencie (dostupnou tu) 
museli byť občania stredobodom podujatí, ktoré 
musia byť inkluzívne a prístupné a podporovať 
rozmanitosť diskusií. Boli zavedené sady nástrojov 
na pomoc organizátorom podujatí (dostupné tu). Aby
podujatia mohli účinne prispieť ku konferencii, na 
digitálnu platformu sa museli nahrať správy o 
podujatiach, v ktorých sa podrobne uvádzajú závery 
a konkrétne nápady, ktoré z nich vyplývajú (pozri 
usmernenia). Tieto správy o podujatiach spolu s 
opisom podujatia a súvisiacimi myšlienkami boli 
zohľadnené v celkovej analýze príspevkov na 
platforme.

Podujatia súvisiace s konferenciou sa organizovali v 
rôznych formátoch, pokiaľ ide o typ podujatia, ich 
rozsah, profil publika alebo organizátorov, ako aj ich 
tematický rozsah. Cieľom tohto oddielu je poskytnúť 
prehľad o rozmanitosti typov podujatí, pričom ich 
prínos z hľadiska podstaty sa rieši v rámci 
príslušných tém platformy.

Udalosti sa konali online, osobne alebo boli 
hybridné. Často sa organizovali ako diskusie alebo 
workshopy, ako napríklad séria dialógov o 
budúcnosti organizovaná v Španielsku okrem iného 
s občianskym seminárom o základnom príjme (pozri 
podujatie) alebo občianskym seminárom o 
udržateľných mestských postupoch, ktorý sa konal v
malom flámskom meste (pozri podujatie). 
Organizovali sa aj svetové kaviarne, rovnako ako v 
sérii diskusií s lotyšskými mladými ľuďmi, ktorí 
skúmali ich víziu Európy a ich úlohu v Európe 
budúcnosti (pozri podujatie). Niektoré podujatia sa 
organizovali v klasickejších formátoch, ktoré zahŕňali
napríklad hlavnú prezentáciu, po ktorej nasledovali 
stretnutia otázok a odpovedí, zatiaľ čo iné podujatia 
sa organizovali vo viac diskusných formátoch. 
Niektoré podujatia registrované na platforme boli 
súčasťou dlhodobejších diskusných konzultačných 
projektov, ako napríklad projekt Decide Europe, 
simulácia legislatívnych rokovaní na úrovni EÚ pre 
študentov stredných škôl v Česku a na Slovensku 
(pozri podujatie). Existovali aj inovatívne formáty, 
ako napríklad workshop, na ktorom účastníci mohli 
poskytnúť odporúčania pri prechode cez hru na 
hranie rolí (pozri podujatie), hackathon organizovaný
v Lotyšsku, kde účastníci súťažili proti sebe v tímoch

s cieľom vytvoriť inovatívne a udržateľné riešenia 
(pozri podujatie) alebo podujatie „chôdza a 
rozprávanie o zmene klímy“ v Španielsku (pozri 
podujatie).

Pokiaľ ide o účasť, niektoré podujatia sa 
organizovali s cieľom zahrnúť príspevok konkrétnych
kategórií účastníkov, ako sú ženy (pozri príklad 
podujatia), mladí ľudia (pozri príklad podujatia) alebo
ľudia so zdravotným postihnutím (pozri podujatie).

Na úrovni komunity sa zorganizovalo viacero 
podujatí, napríklad participatívne podujatie s 
obyvateľmi určitého mesta alebo regiónu, ako je 
napríklad župa Jönköping (pozri podujatie), alebo s 
obyvateľmi cezhraničného regiónu diskutujúcimi o 
spoločnej výzve, ako je prispôsobenie sa zmene 
klímy, ktorá má vplyv na španielsko-portugalskú 
hranicu (pozri podujatie).

Pokiaľ ide o témy, niektoré podujatia sa týkali 
procesu konferencie alebo budúcnosti Európy 
všeobecnejšie, ako napríklad podujatie v Nemecku, 
ktoré poskytlo všeobecný úvod ku konferencii 
(podujatiu) alebo diskusia vo francúzskom 
Marmande o kľúčových otázkach, o ktoré ide pre 
francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie, od 
potravín a poľnohospodárstva až po európsku 
obranu a základné práva (pozri podujatie). Iné sa 
zamerali na konkrétne témy, napríklad mestá 
podporujúce demokraciu (pozri podujatie) alebo 
podujatie, ktoré organizuje Univerzita v Pécse v 
Maďarsku o využívaní umelej inteligencie (pozri 
podujatie).

Podujatia organizovali rôzni organizátori: popri 
občanoch EÚ akademická obec, organizácie 
občianskej spoločnosti, ako aj vnútroštátne, 
regionálne a miestne orgány a inštitúcie EÚ prispeli 
ku Konferencii o budúcnosti Európy organizovaním 
podujatí. Niektoré členské štáty zorganizovali 
vnútroštátne panelové diskusie občanov, iné 
uskutočnili alebo podporili rôzne iné typy konzultácií.
Podujatia organizovali aj zastúpenia Európskej 
komisie v členských štátoch, styčné kancelárie 
Európskeho parlamentu, Výbor regiónov a Európsky
hospodársky a sociálny výbor.
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
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https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/pages/charter


Kto sa zapojil do diskusie?
Pri posudzovaní profilu prispievateľov, ktorí poskytli 
informácie o krajine pobytu (70,5 %), vrátane 
prispievateľov z tretích krajín, možno uviesť tieto 
pripomienky.

Takmer polovica prispievateľov sa identifikovala ako 
muži (47,3 %) a 15,9 % ako ženy. Viac ako štvrtina 
(35,6 %) však neposkytla informácie o svojom 
pohlaví a 1,2 % bolo identifikovaných ako nebinárne,
takže tieto údaje poskytujú len obmedzený názor.

Zastúpenie vekových skupín bolo pomerne 
rôznorodé, pričom najaktívnejšia veková skupina vo 
veku od 55 do 69 rokov bola z hľadiska príspevkov 
(17,7 %), po ktorej nasledovali osoby vo veku 25 – 
39 rokov (16,3 %) a veková skupina 40 – 54 rokov 
so 14,9 %.

Pokiaľ ide o zamestnanie, na platforme aktívne 
pôsobili profesionálni pracovníci (14,9 %) a 
dôchodcovia (10,9 %). Manažéri (10,3 %) a študenti 
(8,1 %) boli tiež pomerne aktívni. Samostatne 
zárobkovo činné osoby (7,6 %), manuálni pracovníci
(4,5 %) a nezamestnaní (2,6 %) boli na platforme 
relatívne menej aktívni. 40,8 % prispievateľov 
nevyhlásilo svoje zamestnanie. 

Pokiaľ ide o vzdelávanie, ľudia s vyšším vzdelaním 
boli najaktívnejší (41,6 %). Sociálno-demografické 
údaje o vzdelávaní sú najmenej poskytnuté (41,6 %)

Je potrebné poznamenať, že sociálno-demografické 
údaje, ktoré sú tu uvedené, poskytujú len 
obmedzený pohľad, keďže organizácie by mohli 
vytvoriť profil na platforme, aby prispeli, či už vo 
forme nápadov alebo podujatí. Účastníci podujatí sa 
tiež nemusia nevyhnutne zaregistrovať na platforme 
a nemusia sa na nich vzťahovať štatistiky. 
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Obrázok 4 – Vek, rod, vzdelanie a povolanie 
účastníkov (19/04/2021 – 03/05/2022) 
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Trendové témy z 
hľadiska príspevkov

Od spustenia platformy do 9. mája 2022 
zaznamenala téma európskej demokracie najvyššiu 
úroveň príspevkov (názory, pripomienky a podujatia)
(8 205). Zmena klímy a životné prostredie sú na 
druhom mieste s 8 123 príspevkami. Na treťom 
mieste sú príspevky v rámci hodnôt a práv, právneho
štátu, bezpečnosti, po ktorých nasledujú iné 
myšlienky (4. miesto) a vzdelávanie, kultúra, mládež
a šport (5. miesto) (pozri obrázok 5).

Niektoré témy vyvolali viac komentárov, nápadov 
alebo udalostí ako iné, napríklad európska 
demokracia má najvyšší počet pripomienok (4 606). 
Klimatické zmeny a životné prostredie zaznamenali 
najviac nápadov (3 748) a udalostí (1 215). S 1156 
podujatiami má téma Vzdelávanie, Kultúra, Mládež a
šport druhý najvyšší počet podujatí.
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Obrázok 5 – Príspevky podľa tém na platforme (19/04/2021 – 03/05/2022) 
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Nedávny vývoj 

V období od 21. februára do 9. mája 
2022 činnosť na platforme predstavovala spolu 
4 693 príspevkov, ktoré pozostávali z: 

• 2 633 nápadov 

• 1 246 komentárov 

• 814 podujatí 

Z analýzy príspevkov na úrovni krajín vyplýva, že 
Taliansko sa v tomto období umiestnilo na prvom 
mieste z hľadiska objemu príspevkov (445), zatiaľ čo
Maďarsko (361) zostalo na druhom mieste. 
Španielsko (285) sa umiestnilo na treťom mieste.

Naďalej významne prispievalo Nemecko (4. miesto) 
a Francúzsko (5. miesto) s 232 príspevkami a 230 
príspevkami.

Pokiaľ ide o úroveň príspevkov v pomere k 
obyvateľstvu, Maďarsko zaznamenalo v minulom 
období najvyššiu úroveň činnosti, pričom vysoká 
úroveň činnosti predstavovala 36,9 príspevkov na 
jeden milión obyvateľov, za ním nasledovalo 
Slovinsko s 18,8 príspevkami na jeden milión 
obyvateľov. Okrem toho sa v Chorvátsku, na 
Slovensku a v Belgicku zaznamenala vysoká úroveň
príspevkov na milión obyvateľov.
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Obrázok 6 – Objem príspevkov podľa krajiny 
(21/02/2022 – 00/05/2022) 

Obrázok 7 – Objem príspevkov na krajinu na 1M 
obyvateľov (21/02/2022 – 09/05/2022) 



Trendy témy od 21. 
februára do 9. mája 
2022 

Témy európskej demokracie a zmeny klímy a 
životného prostredia boli aj naďalej 
najpopulárnejšími témami s najvyšším počtom 
príspevkov, 686 a 818. Téma Vzdelávanie, kultúra, 
mládež a šport bola tretia najpopulárnejšia v 
minulom období s celkovým počtom 636 príspevkov.

V porovnaní s celkovými počtami sa téma hodnôt a 
práv, právneho štátu a bezpečnosti umiestnila na 
štvrtom mieste medzi najnovšími príspevkami, s 532
príspevkami, zatiaľ čo iné myšlienky sa v tomto 
prehľade umiestnili len na šieste, pričom len 385 
príspevkov.

© Kantar Public 2022 21

Ilustrácia 8 – Porovnanie prehľadu príspevkov podľa témy za uplynulé obdobie a spolu 

Európska 
demokracia

Zmena klímy a životné 
prostredie

Zásady právneho 
štátu a práva, 
bezpečnosť

Ďalšie nápady

Vzdelávanie, kultúra, 
mládež a šport

Silnejšie 
hospodárstvo, 

sociálna 
spravodlivosť a 
zamestnanosť

EÚ vo svete

Migrácia

Digitálna 
transformácia

Zdravie

spolu

súčasná fáza

Prehľad príspevkov podľa témy



2. Zmena klímy
a životné
prostredie 

Téma klimatických zmien a životného prostredia 
vygenerovala celkovo 8 123 komentárov, nápadov a 
podujatí na platforme (3 748 nápadov, 3 160 
komentárov a 1 215 podujatí). Vo svojich rôznych 
príspevkoch účastníci vo všeobecnosti vyjadrili svoje
obavy týkajúce sa globálneho otepľovania a jeho 
dôsledkov a naliehali na vlády, aby prijali okamžité 
konkrétne opatrenia na boj proti zmene klímy. 
Spomedzi návrhov sa znižovanie emisií často 
považovalo za hlavnú hnaciu silu popri uľahčovaní 
zelenej transformácie, dosahovaní klimatickej 
neutrality a podpore energie z obnoviteľných zdrojov,
najmä solárnych panelov. Udržateľné dopravné 
riešenia sa zameriavali najmä na železničné 
systémy a spotrebné návrhy na boj proti zmene 
klímy, ako je recyklácia, obaly a plasty, boli tiež 
popredné. Vzhľadom na nedávne zvýšenie cien 
energie sa vyskytlo množstvo výziev na podporu 
uvedomelejšej spotreby energie, ako aj energetickej 
suverenity EÚ. Občania vyzvali na zapojenie vo 
všetkých segmentoch spoločnosti: v závislosti od 
konkrétneho obsahu každého návrhu sa 
zodpovednosť prideľuje jednotlivcom, komerčnému 
sektoru alebo vládam a tvorcom politík.

Rôzne myšlienky možno zoskupiť podľa 
nasledujúcich tém:

• Boj proti zmene klímy a zelená dohoda 

• Energia

• Preprava

• Spotreba

• Biodiverzita a dobré životné podmienky zvierat 

• Poľnohospodárstvo

• Znečistenie

• Subvencovanie, zdaňovanie 

• Vytváranie zmien v postojoch a správaní 

• Bývanie a výstavba

Podujatia
V porovnaní s obdobím pred 20. februárom 2022 sa 
v krajinách strednej a východnej Európy, ako je 
Maďarsko, Poľsko a v menšej miere aj Slovensko a 
Bulharsko, organizoval vyšší počet podujatí 
súvisiacich s témou zmeny klímy a životného 
prostredia. Tieto podujatia sa vo všeobecnosti 
organizovali ako kolektívne diskusie o výzvach 
spôsobených zmenou klímy (pozri príklad podujatia).
Mnohé podujatia sa zamerali na konkrétne 
environmentálne témy, o ktorých sa diskutovalo z 
pohľadu mladých ľudí (pozri príklad podujatia  )  . 
Počas týchto podujatí sa diskutovalo o širokej škále 
tém. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a 
ochrana včiel (pozri podujatie) bolo predmetom 
včelárskej konferencie zorganizovanej v Budapešti s
viac ako 100 včelármi. Klimaticky neutrálne mestá 
boli témou verejného podujatia v maďarskom meste 
Békéscsaba (pozri podujatie  )  . Cieľom podujatia bolo
zhromaždiť nápady a odporúčania na dosiahnutie 
klimatickej neutrality Békéscsaba do roku 2030. V 
Poľsku sa zorganizovala séria stretnutí s mladými 
aktivistami a zástupcami miestnych samospráv a 
mimovládnych organizácií s cieľom preskúmať 
úroveň environmentálneho povedomia mladých ľudí 
a záujem o životné prostredie (pozri   podujatie  )  . 

Mladí ľudia v Španielsku premýšľali o mnohých 
témach súvisiacich so zelenou dohodou a navrhli 
nápady od podpory využívania bicyklov a korčúľ až 
po podporu udržateľnej spotreby energie a 
využívanie prírodných zdrojov v stavebných 
komplexoch (pozri podujatie). 

Séria dánskych online seminárov zameraných na 
výmenu nápadov o tom, ako by spoločnosti mohli 
podporovať inovácie a ekologickú transformáciu. 
Kľúčovou témou následnej panelovej diskusie bola 
potreba urýchliť navrhovanie a výrobné kapacity 
vodíka a palív odvodených z vodíka v EÚ (pozri 
udalosť  )  . 
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Boj proti zmene klímy a 
zelená dohoda
Účastníci často vyjadrujú svoje obavy v súvislosti so 
zmenou klímy a jej dôsledkami, pričom naliehajú na 
vlády a EÚ, aby prijali okamžité opatrenia a zaviedli 
silnejšiu európsku environmentálnu politiku na boj 
proti zmene klímy (pozri príklad myšlienky, príklad 
podujatia). Návrhy sa týkajú znižovania emisií, 
dosiahnutia klimatickej neutrality, boja proti 
znečisteniu, zelenej transformácie, ktoré sú zahrnuté
aj v rámci rôznych ďalej uvedených tém. 

Pokiaľ ide o emisie, jedna z najčastejšie 
diskutovaných otázok sa týka zdaňovania emisií, 
konkrétne podnecovania podnikov k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov tým, že sa rozhodnú pre 
lacnejšie obnoviteľné zdroje energie, čo zase vedie 
k tomu, že zákazníci budú prijímať udržateľnejšie 
rozhodnutia (pozri príklad veľmi schváleného 
nápadu). Ďalším návrhom je znížiť maximálnu 
povolenú mieru emisií skleníkových plynov. To v 
súčasnosti umožňuje vysokoúčinným uhoľným a 
plynárenským elektrárňam klesnúť pod prahovú 
hodnotu; stále však prispievajú k znečisteniu (pozri 
nápad). Nastolila sa aj potreba dane z uhlíka na 
hraniciach a súvisiace opatrenia (pozri príklad 
udalosti  )  . 

Prispievatelia spomenuli Zmluvu o nešírení fosílnych
palív, iniciatívu občianskej spoločnosti zameranú na 
zníženie využívania fosílnych palív. Odporúčajú, aby
EÚ pristúpila k zmluve súbežne s Parížskou 
dohodou (pozri   nápad  )  . 

Jeden účastník požaduje viac investícií do vývoja 
technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého (technológia CCS) (pozri nápad). 

V celej Európe sa organizovali diskusie o zelenej 
dohode a ekologickej transformácii s cieľom 
diskutovať o kľúčových prioritách, najlepších 
postupoch, vykonávaní na miestnej a regionálnej 
úrovni, ako aj o alternatívnych obchodných 
modeloch (pozri príklady podujatí a   podujatí  )  . 

Viaceré príspevky sa zameriavajú na sociálne a 
hospodárske účinky vykonávania zelenej dohody 
ako stratégie EÚ zameranej na nasmerovanie 
Európy na cestu transformácie na klimaticky 
neutrálnu, spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť. 
Existujú napríklad výzvy na sociálne inkluzívnejší 
prístup a výzva na vyváženú stratégiu, ktorej 
hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer sa 
musí posudzovať a vykonávať spoločne a 
strategicky, pričom sa bude odkazovať na prudko 
rastúce ceny energie v celej Európe (pozri nápad). 
Vysoko schválená myšlienka platformy si želá, aby 

EÚ zabezpečila silný a inkluzívny prístup správy 
vecí verejných, v rámci ktorého sú pracovníci aj 
odbory zapojení do navrhovania a vykonávania 
adaptačných politík na všetkých úrovniach. 
Zdôrazňuje sa, že stratégia EÚ na riešenie zmeny 
klímy by mala zahŕňať konkrétne politické opatrenia 
na zachovanie pracovných miest a ochranu zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov, ako aj aktívne politiky 
trhu práce a rekvalifikáciu a odbornú prípravu s 
cieľom zabrániť strate pracovných miest (pozri 
nápad  )  . 

Na všeobecnejšej úrovni sa navrhuje vytvoriť 
hodnotiacu tabuľku na monitorovanie vplyvu 
opatrení a poskytnúť dôkazy o pokroku pri 
vykonávaní zelenej dohody na regionálnej úrovni 
(pozri   nápad  ).

Energie 
Ďalšou témou, ktorá priťahuje väčšiu angažovanosť,
je energia, ktorá sa často kladie na tému zmeny 
klímy. Prispievatelia na platforme navrhujú podporiť 
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v malom
aj vo veľkom rozsahu, napríklad prostredníctvom 
európskej spolupráce v oblasti energetiky (pozri 
podujatie). Okrem energie z obnoviteľných zdrojov je
jadrová energia témou diskusie s nápadmi, ktoré 
vyzývajú na obmedzenie využívania jadrovej 
energie, prípadne na rozvoj bezpečnej jadrovej 
energie a jej využívanie v krajinách a na miestach, 
kde nie je možné využívať obnoviteľné zdroje 
energie (pozri príklad nápadu  )  . Okrem toho nedávne
plány Európskej komisie klasifikovať jadrovú energiu
a zemný plyn ako ekologické investície vyvolali 
kritiku na platforme konferencie (pozri príklad 
nápadu  )  . Na druhej strane väčšina príspevkov k tejto
otázke zastáva opačný názor a tvrdí, že jadrová 
energia je najlepší spôsob, ako dosiahnuť 
dekarbonizáciu (pozri príklad   myšlienky  )  . 

Zároveň je potrebné preskúmať alternatívne zdroje 
energie (pozri príklad udalosti ),akojetermonukleárna
fúzia, geotermálna energia alebo vodík, ktoré by 
výrazne prispeli k energetickej rozmanitosti (pozri 
príklad myšlienky   )  . Prispievatelia však zdôrazňujú, 
že miestne obyvateľstvo musí akceptovať aj 
alternatívne zdroje, ako je veterná energia, a že je 
potrebné zabezpečiť, aby mali pozitívny vplyv na 
biodiverzitu, ľudské bytosti a krajinu (pozri príklad 
nápadu). 

V rámci podtémy energeticky účinného vykurovania 
šetrného k životnému prostrediu patrí napríklad 
myšlienka obhajovať používanie viacpalivových pecí
(pozri nápad) alebo sieť diaľkového vykurovania 
využívajúca nevyužité zdroje tepla, ako je hlboká 
geotermálna energia (pozri nápad). 
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Ľudia vo všeobecnosti požadujú väčšiu 
zodpovednosť a zapojenie spoločností a 
komerčných podnikov, napríklad zníženie umelého 
osvetlenia, keď to nie je potrebné, napríklad okná 
obchodov v obchodných centrách po zatvorení 
(pozri   nápad  )  . 

Pokiaľ ide o ciele energetickej účinnosti na úrovni 
domácností, prispievatelia obhajujú prechod na 
individuálnu spotrebu energie v kondomíniách (pozri
nápad). Ďalšou myšlienkou je mikrokogenerácia 
energie v domácnostiach (pozri   nápad  )  . 

Doprava 
Ďalší často sa vyskytujúci súbor nápadov sa týka 
dopravy, o ktorej sa často diskutuje v súvislosti so 
znečistením. Niektoré z nižšie uvedených návrhov 
sa týkajú zmeny dopravných systémov s cieľom 
znížiť znečistenie. 

Návrhy predložené na platforme na zmenu 
dopravných systémov si v prvom rade vyžadujú 
zákaz letov na krátke vzdialenosti v EÚ s cieľom 
znížiť znečistenie (pozri príklad nápadu). 
Prispievatelia zdôrazňujú, že pandémia už viedla k 
zmenšovaniu leteckého priemyslu. 

Vo všeobecnosti existuje silná podpora pre 
zlepšenie systémov verejnej dopravy v Európe 
(pozri príklad nápadu) ako ekologickejších alternatív 
letov na krátke vzdialenosti. Konkrétne sa vo veľkej 
miere diskutuje o spoločnej európskej železničnej 
sieti (pozri príklad   nápadu     a   podujatia  ). Jeden 
prispievateľ navrhuje vyhľadávač Euro Trainscanner 
s cieľom zatraktívniť cestovanie železničnou 
dopravou (pozri   nápad  ) a ďalší navrhuje zaviesť 
integrovaný cestovný lístok EÚ a bezplatne ho v 
mestách (pozri   nápad  )  . Návrhy na rozšírenie 
rýchlych vlakových sietí a vytvorenie cezhraničných 
železničných spojení boli vypracované na jednom z 
viacerých podujatí organizovaných v rámci 
Európskeho roka železníc (pozri   podujatie  ). 

Ďalšie myšlienky sa týkajú spoločnej cyklistickej 
siete, ktorá navrhuje napríklad rozšírenie 
cyklistických trás alebo vytvorenie celoeurópskej 
siete cyklistických križovatiek (pozri príklad nápadu
). Okrem toho sa navrhlo, aby bolo pre obce povinné
zriaďovať cyklotrasy ako neoddeliteľnú súčasť cesty,
ako je to už v prípade chodníkov pre chodcov (pozri 
nápad). 

Ďalší súbor nápadov sa zameriava na inovácie a 
vývoj elektrických vozidiel, ako sú automobily a 
bicykle, a ich integráciu do súčasného prostredia, 
napríklad poskytovaním siete nabíjacích staníc 
(pozri   nápad     a   nápad  )  . Jeden účastník však tvrdí, že
elektrické automobily majú škodlivé environmentálne

a humanitárne náklady a namiesto toho navrhuje, 
aby sa hmotnosť a rýchlosť vozidla obmedzili na 
zníženie emisií CO2 (pozri   nápad  ). 

Pokiaľ ide o otázku dekarbonizácie dopravy a 
ekologickejšej dopravy, účastníci zdôrazňujú aj 
význam cezhraničných projektov na podporu lodnej 
a železničnej dopravy (pozri príklad nápadu   )  . 
Existuje aj výzva na vypracovanie programov na 
podporu výskumu, vývoja a inovácií s cieľom 
vyrábať dopravné prostriedky – verejné aj súkromné,
individuálne a kolektívne – ktoré nie sú znečisťujúce 
a sú 100 % energeticky sebestačné (pozri príklad 
nápadu  )  .

Spotreba 
„Spotreba“ zahŕňa širokú škálu čiastkových tém s 
nápadmi zameranými na najrozmanitejšie druhy 
materiálového odpadu, pričom sa identifikujú 
udržateľné postupy na riešenie a zníženie takéhoto 
odpadu. Prispievatelia masívne žiadajú zmenu 
súčasného systému masovej spotreby tovarov a 
služieb. Veľmi schválená myšlienka, ktorá 
predstavuje opakujúce sa pocity, si v tejto súvislosti 
vyžaduje podporu obehového hospodárstva (pozri 
myšlienku). Právo na opravu sa považuje za kľúčový
prvok pri zmene modelov spotreby a podpore 
obehového hospodárstva. Účastníci vyzývajú na 
návrh výrobku šetrného k opravám a zavedenie 
indexu opráv a štítku opravy v celej EÚ (pozri 
nápad  )  . Vplyv pandémie tiež spôsobil, že ľudia 
prehodnotili globálne dodávateľské reťazce a 
obhajovali ich skrátenie (pozri nápad  )  . Niektorí 
prispievatelia idú ešte ďalej tým, že navrhujú zaviesť
kvóty na maximálnu spotrebu a výrobu (pozri príklad
nápadu  )  . 

Pokiaľ ide konkrétne o plytvanie potravinami, jeden 
účastník zdôrazňuje, že 40 % všetkých potravín 
vyrobených na celom svete nikdy nedosiahne naše 
tabuľky a že to spôsobuje 10 % všetkých 
celosvetových emisií skleníkových plynov, a 
navrhuje opatrenia na zastavenie plytvania 
potravinami, ako je podpora darovania potravín 
(pozri   nápad  )  . 

Viacerí prispievatelia na platforme poukazujú na 
značný objem vyprodukovaného odpadu a navrhujú 
niekoľko opatrení na predchádzanie takémuto 
odpadu a boj proti nemu, ako je napríklad recyklácia
(pozri príklad nápadu), výber obalov výrobkov s 
nulovým alebo nízkym odpadom s cieľom znížiť 
negatívny vplyv na životné prostredie (pozri príklad 
nápadu  )  . Vysoko schválená myšlienka podporuje 
myšlienku programu EÚ pre vratné obaly potravín 
vyrobené z recyklovateľných materiálov (pozri 
nápad  )  . Jeden účastník poukazuje na potrebu 
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ďalších informácií o recyklácii, aby sa táto prax 
podporila už od útleho veku (pozri   nápad  ). V ďalšom
návrhu sa navrhuje zaviesť európsky integrovaný 
systém na vracanie fliaš založený na nemeckom 
modeli (pozri nápad  )  . Zákaz outsourcingu odpadu z 
EÚ je tiež zaznamenaný v rámci podtémy odpadu 
(pozri   nápad  )  . 

V rámci podtémy vplyvu spotreby na životné 
prostredie sa nastolila otázka súladu dovážaného 
tovaru s normami EÚ. Napríklad jeden prispievateľ 
navrhuje zakázať dovoz hovädzieho mäsa z Brazílie,
ktoré nemá rovnakú úroveň vysledovateľnosti ako 
hovädzie mäso z EÚ (pozri   nápad  ). 

Ďalšia opakujúca sa myšlienka podporuje 
pokročilejší systém označovania výrobkov (pozri 
príklad nápadu ), ktorý by podrobne opísal vplyv 
výroby na životné prostredie alebo naznačil, či 
výrobky obsahujú mikroplasty, a teda majú 
negatívny dlhodobý vplyv na zdravie spotrebiteľov 
(pozri príklad nápadu). V prísne schválenej 
myšlienke sa navrhuje „skóre klímy“ pre výrobky, 
pričom sa vypočíta vplyv výrobku na klímu z 
hľadiska výroby, dopravy, profilu spoločnosti atď. 
(pozri   nápad  ). 

Posledný prameň sa točí okolo rýchleho módneho a 
textilného priemyslu s cieľom dosiahnuť, aby bol 
šetrnejší k životnému prostrediu; prispievatelia 
zdôrazňujú obrovské množstvo zdrojov používaných
pri výrobe odevov a skutočnosť, že oblečenie je 
často nevhodné na recykláciu (pozri príklad 
nápadu  )  . 

Na seminári občanov, ktorý sa konal v Španielsku, 
bolo vytvorených niekoľko nápadov týkajúcich sa 
spotreby vody. Prispievatelia zdôrazňujú potrebu 
zlepšiť systémy distribúcie a zberu vody, aby sa 
zabránilo vzniku odpadu z vody (pozri   udalosť  )  . 

Účastníci okrem toho zdôrazňujú potrebu 
podporovať ekologický a udržateľný cestovný ruch 
namiesto masového cestovného ruchu, keďže tento 
cestovný ruch má značný vplyv na prírodné a 
kultúrne zdroje (pozri príklad podujatia ). 

Posledná skupina pripomienok a myšlienok v rámci 
tejto témy odráža obavy týkajúce sa odpadu, ktorý 
vznikajú v súvislosti s novými elektronickými 
spotrebičmi, a požaduje zvýšenú povinnú záruku na 
takéto spotrebiče a potrebu zabezpečiť opraviteľnosť
(pozri príklad nápadu) a vytvorenie kolaboratívnej 
sieťovej platformy s cieľom zabezpečiť opätovnú 
cirkuláciu elektronického odpadu (pozri nápad). 
Ďalší návrh zahŕňa vypracovanie pilotného 
programu na nahradenie elektrických spotrebičov 35
miliónov rodín EÚ položkami A+++ v súlade s cieľom
EÚ, ktorým je zelená transformácia (pozri   nápad  ). 

Niektorí účastníci tiež chcú, aby spotreba energie 
bola obmedzená – najmä preto, že elektrina sa vo 

veľkej miere vyrába fosílnymi palivami – zavedením 
mesačnej kvóty elektrickej energie na spotrebu, 
pričom prebytok sa zdaňuje (pozri príklad   nápadu  ). 
Niekoľko účastníkov vyjadrilo obavy z vývoja 
kryptomien, kde zariadenie vedie k masívnej 
spotrebe elektrickej energie. Podľa ich názoru sa 
ťažba kryptomien stáva globálnym problémom, tým 
viac obmedzení a predpisov bude potrebných (pozri 
príklad   nápadu  )  . 

Biodiverzita a dobré 
životné podmienky zvierat 
Zachovanie biodiverzity a ochrana zvierat sa počas 
konferencie čoraz viac opakujú, s niekoľkými 
príspevkami. 

Hlavná podtéma myšlienok sa týka odlesňovania. 
Jedna z viac schválených myšlienok vyzýva na 
investovanie do opätovného zalesňovania Európy s 
cieľom vyhnúť sa dezertifikácii (pozri myšlienku) 
alebo globálne zachrániť pľúca planéty, konkrétne 
amazonský dažďový prales a iné svetové dažďové 
pralesy, aby sa nielen spomalilo globálne 
znečistenie uhlíka a zachránili druhy, ale aj aby sa 
znížili migračné tlaky na Európu (pozri príklad 
nápadu). Politické návrhy zahŕňajú zákaz dovozu 
výrobkov pochádzajúcich z odlesňovania (pozri 
nápad  )  . 

Ochrana fauny sa rovnako považuje za dôležitú 
súčasť tejto témy. Jeden účastník navrhol prijatie 
spoločnej politiky ochrany ohrozených európskych 
druhov (pozri myšlienku  )  . Viacerí účastníci podporili 
myšlienku zastavenia obchodu s exotickými 
zvieratami ako spoločenskými zvieratami (pozri 
nápad), ako aj nápady týkajúce sa ochrany vodných 
živočíchov vrátane vykonávania právnych predpisov 
o dobrých životných podmienkach vodných 
živočíchov (pozri príklad   nápadu  ). 

Medzi ďalšie príspevky, ktoré súvisia s témou 
biodiverzity, patrí návrh vysadiť stromy vo všetkých 
„zabudnutých“ miestach, ako sú diaľnice, cestné 
výmeny atď., ako spôsob zachytávania CO2, zlepšiť 
evapotranspiráciu, zlepšiť biodiverzitu a regulovať 
toky vody (pozri nápad  )  . Na niektorých podujatiach 
sa diskutovalo aj o výzve na ponechanie väčšieho 
priestoru prírode (pozri udalosť). Ďalším návrhom je 
zriadenie Európskej mobilnej námornej výskumnej 
stanice s cieľom získať základné poznatky o morskej
biodiverzite (pozri   nápad  )  . 
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Poľnohospodárstvo 
Ďalšou témou, ktorá pritiahla značný počet 
príspevkov, ako aj primerané množstvo potvrdení, 
pokiaľ ide o súvisiace myšlienky, je 
poľnohospodárstvo. V rámci tejto témyprispievatelia 
pomerne často obhajujú koncepciu ekologického 
poľnohospodárstva a viac malých 
poľnohospodárskych podnikov (pozri príklad 
myšlienky), pričom vyzýva na zákaz používania 
pesticídov a intenzívneho poľnohospodárstva (pozri 
príklad nápadu   )  . Niektorí prispievatelia idú ešte 
ďalej, čo naznačuje, že zákaz pesticídov by sa mal 
rozšíriť na súkromné použitie (pozri príklad nápadu  )  .
O podpore malého a ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj pre budúcnosť 
poľnohospodárskej politiky EÚ vo všeobecnosti 
svedčí aj účasť na okrúhlych stoloch organizovaných
s cieľom diskutovať o týchto konkrétnych témach 
(pozri príklad   podujatia  ). 

Časť myšlienok prináša niekoľko príkladov na 
zníženie znečistenia a udržateľnosti 
poľnohospodárstva, pričom diskusie sa týkajú takých
aspektov, ako je používanie plastov v 
poľnohospodárskych filmoch (pozri   nápad  ) a 
spôsobov, ako znížiť spotrebu vody v 
poľnohospodárstve (pozri   nápad  ). 

Z iných myšlienok vyplýva, že EÚ by mala urobiť 
viac na podporu rastlinnej stravy na základe ochrany
klímy a ochrany životného prostredia. Niektorí 
prispievatelia uvádzajú etické obavy ako dôvody pre 
takéto konanie (pozri príklad nápadu). To sa rieši aj v
rámci témy Zdravie. 

Prispievatelia tiež dôrazne zdôrazňujú potrebu 
zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť 
podporou miestneho poľnohospodárstva. Diskusie 
sa zaoberali potravinovými pásmi okolo miest, 
výsadbou ovocných stromov v mestských 
oblastiach, podporou nadobúdania pôdy 
pestovateľmi a poľnohospodármi obmedzením ceny 
takejto pôdy a inými opatreniami (pozri nápad  )  . 
Okrem toho návrhy zahŕňajú stanovenie kvót na 
nákup miestnych výrobkov pre veľké medzinárodné 
supermarkety (pozri   nápad  ). 

V rámci témy poľnohospodárstva sa nastoľuje 
otázka, ako by sa malo poľnohospodárstvo vyrovnať
s výkyvmi klímy a pripraviť sa na ne. V tejto 
súvislosti môžu multifunkčné, viacrozmanité 
agrolesnícke systémy zvýšiť tvorbu humusu, 
kapacity zadržiavania vody a väzby CO2, čím sa 
výrazne zvýši stabilita a produktivita 
poľnohospodárstva (pozri nápad). Okrem toho jeden
účastník podporuje prechod z intenzívneho 
poľnohospodárstva na agroekológiu (pozri   nápad  ). 

Napokon sa diskutuje o príjmoch poľnohospodárov, 
pričom niektorí prispievatelia žiadajú, aby 

poľnohospodári dostávali zaručený príjem 
prostredníctvom spravodlivých cien namiesto dotácií
(pozri príklad nápadu   )  . 

Znečistenie 
Znečistenie sa považuje za zdroj tlaku na globálne 
životné prostredie. Diskutuje sa o niekoľkých 
oblastiach znečistenia s týmito čiastkovými témami: 
znečistenie vody, znečistenie plastmi a svetelné 
znečistenie. 

Pokiaľ ide o podtému znečistenia vody, kladie sa 
veľký dôraz na potrebu zabezpečiť budúcu 
bezpečnosť zdrojov pitnej vody a čistých 
ekosystémov. Okrem toho existujú konkrétne návrhy
na boj proti znečisťovaniu oceánov a riek (pozri 
príklad udalosti), napríklad myšlienku neutralizovať 
acidifikáciu oceánov špecifickými baktériami (pozri 
nápad  )  . 

Príspevky, ktoré sa zaoberajú otázkou znečistenia 
spôsobeného plastovými materiálmi, predstavujú 
významnú časť celkových príspevkov, čo odráža 
rastúce obavy verejnosti v súvislosti s nadmerným 
plastovým odpadom. Okrem výzvy na 
presadzovanie a rozšírenie zákazu jednorazových 
plastov (pozri príklad udalosti) účastníci navrhujú 
obmedziť typy plastov používaných na balenie na 
tie, ktoré možno recyklovať spoločne bez toho, aby 
museli oddeliť komponenty (pozri príklad nápadu  )  . 
Okrem toho sa navrhuje vytvoriť zariadenia na 
recykláciu plastov odstránených z riek a oceánov 
(pozri   nápad  )  . 

Napokon, niektoré nápady na platforme navrhujú 
obmedzenie svetelného znečistenia (pozri príklad 
nápadu  )  . 

Dotovanie, zdaňovanie
Okrem rôznych myšlienok týkajúcich sa zdaňovania 
emisií, o ktorých sa diskutuje v rámci témy boja proti
zmene klímy, sa v rámci tejto témy predkladá 
niekoľko návrhov na zastavenie dotácií, ktoré nie sú 
šetrné k životnému prostrediu, ako napríklad vysoko 
schválená myšlienka zastaviť všetky dotácie na 
fosílne palivá (pozri nápad  )  . V podobnom duchu si 
ďalšia myšlienka vyžaduje zastavenie škodlivých 
dotácií na rybolov (pozri nápad  )  . Na druhej strane 
návrhy podporujú zvýšenie dotácií na projekty v 
oblasti biodiverzity a zmeny klímy alebo EÚ poskytla
finančné prostriedky na obnovu izolácie domov 
(pozri príklad   nápadu  )  . 

Prispievatelia takisto navrhujú zaviesť daň z 
udržateľnosti (pozri príklad myšlienky), ktorá by 
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spôsobila, že neudržateľné výrobky by boli drahšie, 
čím by sa tieto výrobky stali menej atraktívnymi pre 
spotrebiteľov aj výrobcov. Okrem toho by to EÚ 
poskytlo aj dodatočné príjmy alebo „príjmy z klímy“ 
na investovanie do opatrení v oblasti udržateľnosti, 
ako je nákup elektrických automobilov a inštalácia 
solárnych panelov v súkromných domácnostiach 
(pozri   nápad  )  . 

Zmena postojov a 
správania 
Ďalší dôraz sa kladie na vzdelávanie a zvyšovanie 
povedomia medzi Európanmi všetkých generácií 
(pozri podujatie). Zatiaľ čo väčšina myšlienok sa 
týka vzdelávania mladých ľudí (pozri príklad 
myšlienky  )  , ato aj od veľmi raného veku, 
prostredníctvom vzdelávacích záhrad (pozri nápad), 
existuje aj výzva na zapojenie starších Európanov 
do iniciatív v oblasti zmeny klímy, najmä z dôvodu 
rastúceho starnutia obyvateľstva v Európe (pozri 
príklad nápadu). Niektorí prispievatelia okrem toho 
zdôrazňujú potrebu podporovať ekologicky 
zodpovednú komunikáciu zo strany európskych 
inštitúcií. Navrhujú napríklad vypracovanie 
komunikačných súprav o tom, ako byť ekologicky 
zodpovedným Európanom, a posilnenie 
environmentálnej výchovy s cieľom vytvoriť štvrte 
zodpovedné za životné prostredie (pozri nápad). 

Hoci sú si vedomí úlohy jednotlivcov pri znižovaní 
zmeny klímy, niektorí účastníci trvajú na 
zodpovednosti spoločností a naliehajú na ľudí, aby 
brali na zodpovednosť tie podniky, ktoré tvrdia, že sú
uhlíkovo neutrálne, ale stále sa spoliehajú na 
neudržateľné obchodné modely (pozri   nápad  ).

Bývanie a výstavba 
Ďalšia téma sa týka bývania a výstavby, pričom 
podtéma zoskupuje niekoľko nápadov a podujatí, v 
ktorých sa diskutuje o novom európskom Bauhause 
(pozri podujatie  )  ,s cieľom spojiť inovatívny, estetický 
dizajn s konkrétnymi opatreniami na boj proti zmene 
klímy a zvýšiť udržateľnosť, dostupnosť a 
dostupnosť našich budúcich obytných priestorov. 
Ďalšia myšlienka si vyžaduje kampane na 
zvyšovanie informovanosti o ekologickej a 
udržateľnej výstavbe s použitím nízkouhlíkových 
stavebných materiálov (pozri   nápad  )  . 

Podobne sa dialóg organizovaný vo Švédsku 
zameriava na spôsoby rozvoja a podpory 
udržateľného bývania vo vidieckych oblastiach s 
cieľom zatraktívniť život na vidieku (pozri   podujatie  )  . 

Jedným z návrhov je zavedenie európskej dôvery v 
oblasti obnovy pôdy s cieľom obnoviť opustené 
pozemky a budovy do prirodzenejšieho stavu v 
prospech biodiverzity a obyvateľov miest (pozri 
nápad  )  . 

Napokon bola preskúmaná aj myšlienka recirkulácie 
použitých prvkov a materiálov v stavebníctve (pozri 
nápad). 

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022) 
Nové zameranie v najnovších príspevkoch bolo 
zameranie na energiu vzhľadom na čoraz 
problematickejšiu závislosť EÚ od ruských dodávok 
plynu a ropy. Bolo predložených niekoľko návrhov od
podpory energetickej triezvosti v EÚ (pozri nápad) 
energetickej nezávislosti alebo podpory udržateľnej 
dopravy. Značná časť nových príspevkov obhajovala
posilnené železničné siete, lacnú a prístupnú 
verejnú dopravu a používanie bicyklov (pozri príklad 
nápadu). Diskusia sa vo veľkej miere sústredila na 
čisté zdroje energie, čo je populárna téma, ako sa 
uvádza aj v predchádzajúcich správach (pozri 
príklad   nápadu  ). Vodík sa často spomínal ako 
príklad ekologického nosiča energie, zatiaľ čo limity 
niektorých „zelených“ zdrojov energie, ako je jadrová
energia a metán, boli často zdôraznené (pozri 
príklad   myšlienky  )  . 

V súvislosti s čiastkovou témou podpory udržateľnej 
spotreby boli zaznamenané podtémy, ako je zákaz 
používania plastov (pozri príklad nápadu ), 
recyklácia, zníženie množstva odpadu a daňový 
systém podporujúci udržateľnú spotrebu. Nové 
nápady priniesli konkrétne návrhy, ako napríklad 
príspevok, ktorým sa navrhuje vytvorenie 
výmenného programu EÚ na výmenu automobilov s 
cieľom umožniť občanom vymieňať si svoje vozidlá 
za menej znečisťujúce modely, ako sú hybridné 
vozidlá (pozri nápad). Iné príspevky navrhli spôsoby 
úspory energie, najmä v kanceláriách v súvislosti so 
zmenou klímy (pozri príklad   nápadu  ). 

Ozmene klímy a emisiách vo všeobecnosti sa opäť 
diskutovalo, zatiaľ čo myšlienky týkajúce sa 
environmentálnej výchovy sa v minulom období 
častejšie predkladali (pozri príklad   myšlienky  )  . V 
rámci témy boja proti zmene klímy nedávne 
príspevky predložili návrhy v rámci spoločného 
prístupu k zmene klímy pre európskeho veľvyslanca 
pre životné prostredie alebo, zohľadňujúc súčasné 
životné prostredie, vytvorenie európskeho ministra 
pre energetiku, ktorý by zastupoval Európu v týchto 
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záležitostiach na medzinárodnej scéne (pozri príklad
myšlienky  )  . 

V rámci európskej diskusie o mládeži, ktorá sa 
konala začiatkom apríla 2022 v Miláne, sa 
diskutovalo o mnohých otázkach týkajúcich sa 
udržateľného prieskumu kozmického priestoru s 
výzvou na vývoj nových, ekologickejších vesmírnych
technológií na vytvorenie udržateľných satelitov 
(pozri nápad). 
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Obrázok 9 – Mapa mysle „Zmena klímy a životné prostredie“ časť 1 

Zmena klímy a 
životné 
prostredie

Podpora obehového hospodárstva
Prehodnotiť dodávateľské reťazce
Výzvová masová spotreba
Znížiť všetky druhy odpadu vrátane odpadu z potravín a 

vody
Zaviesť zvýšenú povinnú záruku na nové spotrebiče
Zákaz outsourcingu odpadu z EÚ
Zaviesť etikety výrobkov s podrobným opisom vplyvu na 

životné prostredie
Podporovať pomalú módu a ekologický textilný 

priemysel
Boj s vodným odpadom
Podporovať ekologický a ekologický cestovný ruch
Podpora energeticky účinných elektronických 

spotrebičov

Spotreba

Podporovať udržateľné spôsoby 
dosiahnutia európskej energetickej 
suverenity

Opustenie alebo obmedzenie 
neobnoviteľných zdrojov energie

Podpora a skúmanie alternatívnych zdrojov 
energie

Preskúmajte energeticky účinné 
vykurovanie šetrné k životnému 
prostrediu

Brať spoločnosti na zodpovednosť za svoju 
spotrebu energie

Regulácia ťažby kryptomien

Energie

Uľahčiť zelenú transformáciu s 
konkrétnymi politickými opatreniami

Rozšírenie systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami

Daňové emisie
Nižšia maximálna povolená miera emisií 

skleníkových plynov
Pripojte sa k Zmluve o nešírení fosílnych 

palív
Investície do technológie CCS
Zaviesť silnejšiu európsku 

environmentálnu politiku v boji proti 
zmene klímy

Podporovať vykonávanie na miestnej a 
regionálnej úrovni

Rozšíriť zelenú dohodu sociálne 
inkluzívnym spôsobom

Monitorovanie vplyvu opatrení a 
vykonávania

Boj proti 
zmene 
klímy

Zákaz letov na krátke vzdialenosti
Zlepšiť a rozšíriť verejnú dopravu a jej 

infraštruktúru
Rozšírenie rýchlych vlakových sietí
Uľahčenie cyklistickej infraštruktúry
Diskusia o environmentálnych výhodách a 

nevýhodách elektrických vozidiel
Investície do výskumu a vývoja dopravy šetrnej 

k životnému prostrediu

Doprava



Obrázok 10 – Mapa mysle „Zmena klímy a životné prostredie“ časť 2 

Zmena klímy 
a životné 
prostredie
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výrobkov
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zabezpečiť potravinovú 
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poľnohospodárstva: vertikálne 
poľnohospodárstvo, agroekológia, 
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Preskúmať spôsoby, ako 
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poľnohospodárov
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a správania
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modely
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prostredia
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zdrojov, neutralizovať acidifikáciu 
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Boj proti znečisteniu plastov, rozšírenie 
zákazu jednorazových plastov

Bývanie a výstavba
Propagácia nového európskeho Bauhausu
Podporovať využívanie nízkouhlíkových 

stavebných materiálov
Zaviesť európsku dôveru k obnove pôdy s 

cieľom prehodnocovať opustené pozemky a 
budovy
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materiálov
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dobré životné 
podmienky 
zvierat

Bojové odlesňovanie
Zintenzívniť opätovné zalesňovanie, a 

to aj v mestských oblastiach
Zakázať dovoz výrobkov 

pochádzajúcich z odlesňovania
Ochrana ohrozených európskych 

živočíšnych druhov
Zastaviť obchod s exotickými 

zvieratami ako domáce zvieratá
Ochrana dobrých životných 

podmienok vodných živočíchov
Podporovať biodiverzitu konkrétnymi 

opatreniami, ako sú zelené strechy



3. Zdravie
V rámci témy Zdravotníctvo prispievatelia sa 
zaoberali širokou škálou tém. Najčastejšie sa 
opakujúce témy zvýraznili potrebu zabezpečiť 
rovnaký prístup k vysokokvalitnej zdravotnej 
starostlivosti a navrhli väčšiu harmonizáciu a 
integráciu zdravotnej starostlivosti na európskej 
úrovni; ovplyvnili to aj skúsenosti s ochorením 
COVID-19 a jeho vplyv. Ďalšie nápady siahajú od 
výziev na väčšie investície do duševného zdravia, 
výskumu v oblasti zdravia s cieľom bojovať proti 
súčasným zdravotným problémom, s osobitným 
zameraním na starnutie obyvateľstva a rakovinu, až 
po výzvy na investovanie do preventívnych opatrení 
vrátane podpory zdravého života a riešenia tých 
prvkov, o ktorých je známe, že sú príčinou 
zdravotných problémov, ako je znečistenie ovzdušia 
a konzumácia tabaku. Táto téma vygenerovala 
2 413 príspevkov: 1162 nápadov, 1 003 komentárov 
a 248 udalostí. Identifikované témy sú uvedené 
podľa úrovne ich výskytu. Hlavnými témami, na 
ktoré sa vzťahuje táto téma, sú: 

•Prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých 

• Integrácia systémov zdravotnej starostlivosti 
EÚ 

• Zdravý životný štýl 

• Výskum v oblasti zdravia 

• Prevencia, nie zásah 

• Zdravé starnutie a boj proti starnutiu

• Prístupy k liekom 

• Reakcie na pandémiu COVID-19 

• Zdravie v digitalizovanej ére 

• Starostlivosť o rakovinu 

• Zdravotnícki pracovníci 

• Sexuálne a reprodukčné zdravie 

Podujatia 
Rôzne nedávne udalosti sa zaoberali otázkami, ako 
je duševné zdravie a pohoda (pozri príklad udalosti).
V kontexte Európskeho kongresu mládežníckych 
rád, ktorý sa konal v Poľsku, účastníci diskutovali o 
tom, ako sociálne médiá ovplyvňujú duševné zdravie
(pozri podujatie  )  . V súvislosti s pandémiou COVID-
19 sa zvážili účinky pandémie na fyzické a duševné 
zdravie občanov (pozri   udalosť  )  . 

Na online podujatí organizovanom na Ľubľanskej 
univerzite účastníci skúmali úlohu EÚ pri 
umožňovaní zdravého starnutia (pozri 
podujatie  )  ,zatiaľ čo podujatie v Taliansku bolo 
venované európskemu plánu boja proti rakovine 
(pozri   podujatie  )  . 

V súvislosti s integráciou zdravotnej starostlivosti vo 
všetkých členských štátoch EÚ boli vyhliadky a 
výzvy na vytvorenie európskeho systému verejného 
zdravia di  scus  sedené počas participatívneho 
seminára v Grécku (pozri podujatie). Účastníci 
formulovali nápady od výziev na vytvorenie 
európskeho zdravotníckeho zboru až po potrebu 
odstrániť nerovnosti medzi severom a juhom s 
cieľom prejsť na takýto spoločný európsky systém 
verejného zdravia. Na online podujatí sa diskutovalo
o zdravotných rizikách súvisiacich s kvalitou 
ovzdušia z znečisťujúcich látok, ako je tabakový 
dym, palivový plyn, chemikálie a iné alergény a 
radóny (pozri udalosť). 

Prístup k zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých 
Jednou z najopakovanejších tém v rámci tejto témy 
je výzva na rovnaký prístup k cenovo dostupnej a 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti (pozri príklad 
vysoko schválenej myšlienky). 

Predložené nápady podporujú aj zavedenie 
európskeho systému zdravotného poistenia (pozri 
príklad nápadu). Jedna veľmi podporovaná 
myšlienka v tejto téme rovnako vyzýva EÚ, aby 
zabezpečila všetkým obyvateľom EÚ rovnaký 
prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré poskytujú 
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odolné, dobre personálne a dobre vybavené verejné
systémy s univerzálnym pokrytím (pozri   nápad  )  . V 
súvislosti s potrebou, aby EÚ vyčlenila finančné 
prostriedky na konkrétne zabezpečenie prístupu k 
starostlivosti o duševné zdravie pre všetkých, bez 
ohľadu na príjem a vek (pozri príklad   nápadu  ), sa 
vyvíja niekoľko myšlienok. Myšlienka deprivatizácie 
odvetvia zdravotnej starostlivosti sa predkladá aj ako
spôsob, ako zabezpečiť dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých (pozri príklad nápadu  )   a 
zrušiť dvojitú cestu prístupu k verejnému a 
súkromnému zdraviu v rámci EÚ (pozri nápad  )  . 
Ďalšie nápady vyvolávajú otázku nákladov na lieky a
navrhujú spôsoby, ako ich zabezpečiť, aby boli 
cenovo dostupné pre všetkých tým, že viac 
monitorujú farmaceutický priemysel (pozri príklad 
myšlienky  )  . 

Pokiaľ ide o prístupnosť, skupina nápadov navrhuje 
niekoľko riešení na to, aby sa zdravotná starostlivosť
prakticky stala dostupnejšou pre pacientov so 
zníženou pohyblivosťou alebo so sídlom v odľahlých
oblastiach (pozri príklad nápadu). Rozvoj zdravotnej 
starostlivosti na diaľku má formu 
vysokorýchlostného a nízkobariérového prístupu k 
zdravotníckym systémom so zdravotníckymi 
autobusmi (pozri   nápad  ). 

Posledná podtéma sa týka aspektu rovnosti v 
prístupe k zdravotnej starostlivosti. Prispievatelia 
poukazujú na to, že určité skupiny pacientov často 
čelia špecifickým spoločenským prekážkam. Niektorí
účastníci zdôrazňujú potrebu zamerať sa na 
pediatrickú starostlivosť najmä o pacientov s 
rakovinou (pozri príklad nápadu  ),   Ďalšou myšlienkou
je zvýšiť cielené prínosy pre zdravotne postihnuté 
osoby (pozri   nápad  )  . Jeden účastník požaduje lepší 
prístup k špecializovaným službám zdravotnej 
starostlivosti pre transrodové osoby (pozri   nápad  )  . 

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s 
ochorením COVID-19 a rastúci počet čakacích 
zoznamov pre služby duševného zdravia sa v 
súvislosti s potrebou, aby EÚ pridelila finančné 
prostriedky na zabezpečenie prístupu k starostlivosti
o duševné zdravie pre všetkých, bez ohľadu na 
príjem a vek, vyvíja niekoľko myšlienok (pozri príklad
nápadu). 

Na nemeckom podujatí s názvom „Zdravie bez 
hraníc v starnúcom obyvateľstve“ sa diskutovalo o 
súčasných a budúcich výzvach pre európske 
systémy zdravotnej starostlivosti vzhľadom na dva 
megatrendy, ktoré charakterizujú zdravie v našom 
veku: starnutie obyvateľstva a technologická 
revolúcia. Súčasťou tohto podujatia bolo aj 
pochopenie toho, ako využiť technológie na 
zabezpečenie komplexného zdravotného poistenia 
napriek starnutiu obyvateľstva (pozri   udalosť  )  . 
Účastníci identifikovali tri oblasti činnosti: vytvorenie 
medzinárodných programov odbornej prípravy, 

prekonanie geografických hraníc v oblasti výskumu 
a starostlivosti v oblasti zdravia a zlepšenie 
pracovných modelov (pracovný čas a obsah), a 
najmä mechanizmy hodnotenia pracovníkov. 

Integrácia systémov 
zdravotnej starostlivosti 
EÚ
Spomedzi tém navrhnutých v súvislosti so zdravím 
je integrácia systémov zdravotnej starostlivosti EÚ 
so zvýšenou spoluprácou medzi členskými štátmi 
celkovo jednou z najčastejšie uvedených tém (pozri 
príklad   nápadu  ). Účastníci platformy obhajujú užšiu 
spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť 
európske systémy zdravotnej starostlivosti (pozri 
príklad podujatia) a zabezpečiť kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť v celej EÚ. Medzi nápady patrí 
stanovenie noriem starostlivosti v celej EÚ (pozri 
príklad   nápadu     a nápadu  ), spájanie lekárskych 
poznatkov a kapacít v sieti (pozri príklad nápadu) 
alebo napríklad tým, že sa intenzistom umožní voľný
pohyb a starostlivosť o kriticky chorých pacientov v 
celej EÚ (pozri príklad nápadu). Existujú aj návrhy 
na uznávanie kvalifikácií opatrovateľov v celej EÚ, 
zriadenie európskej nemocnice pre zriedkavé 
choroby (pozri nápad), zlepšenie právnych 
predpisov o transplantácii s cieľom vytvoriť jednotný 
systém transplantácie a darcovstva orgánov (pozri 
nápad) a vytvorenie európskej agentúry pre 
akreditáciu zdravotníckych zariadení (pozri   nápad  )  . 
V rovnakej súvislosti prispievatelia navrhujú uznať 
choroby v celej EÚ, aby sa vytvorila databáza s 
metódami liečby a hodnoteniami s cieľom vytvoriť 
celoeurópsky režim chorôb (pozri príklad nápadu). 
Ďalšia myšlienka sa týka vytvorenia zdravotných 
koridorov medzi hraničnými krajinami (pozri príklad 
nápadu  )  . To by pracovníkom, pacientom a iným 
zdravotníckym pracovníkom umožnilo cestovať cez 
štátne hranice počas budúcich obmedzení pohybu, 
čím by sa zabezpečil prístup k zdravotnej 
starostlivosti. 

V diskusiách sa preto zdôrazňuje potreba posilniť 
právomoci EÚ v záležitostiach verejného zdravia 
(pozri príklad myšlienky     a   podujatia  )  , pričom mnohí 
navrhujú a podporujú myšlienku revízie Lisabonskej 
zmluvy (pozri príklad myšlienky  )  . Iní navrhujú 
vytvoriť Európsky úrad pre zdravie (pozri nápad) 
alebo posilniť úlohu EMA, Európskej agentúry pre 
lieky (pozri nápad  )  . Jeden prispievateľ navrhuje 
vytvoriť európske ministerstvo zdravotníctva (pozri 
nápad  )   alebo skutočný orgán, ktorý koordinuje 
všetky zdravotnícke agentúry EÚ s cieľom dohliadať 
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na dodávky liekov od vývoja až po výrobu (pozri 
nápad). Tieto návrhy sa najčastejšie predkladajú v 
súvislosti so spôsobom, akým členské štáty riešili 
pandémiu COVID-19 a súvisiaci nedostatok 
zdravotníckeho vybavenia, výzvy spojené s vývojom
vakcín a spoločnými nákupmi vakcín. Prispievatelia 
preto zdôrazňujú potrebu zvýšiť alebo premiestniť 
výrobnú kapacitu liekov a zdravotníckych pomôcok v
rámci EÚ (pozri príklad nápadu). 

Niektorí prispievatelia požadujú integrovanú 
stratégiu zameranú na spoločné výzvy EÚ v oblasti 
zdravia, ako je európska stratégia pre duševné 
zdravie (pozripríklad myšlienky ) a prevencia 
samovraždy (pozri príklad myšlienky), alebo 
spoločný prístup k zriedkavým chorobám (pozri 
príklad nápadu  )  . V rámci národnej diskusie o zdraví 
organizovanej v Poľsku účastníci navrhli zmeniť 
Zmluvu o Európskej únii tak, aby sa otázky 
duševného zdravia regulovali na úrovni Únie (pozri 
podujatie  )  . Iné sa v súvislosti s bojom proti rakovine 
a jej predchádzaním nepovažujú za vhodné rozšíriť 
právomoci Únie v oblasti zdravia, keďže členské 
štáty sú viac v súlade s miestnymi situáciami (pozri 
nápad). Súbor nápadov sa zaoberá témou 
starostlivosti po skončení života a obhajuje jednotnú 
európsku stratégiu liečby na konci života (pozri 
nápad), zatiaľ čo iné sa zameriavajú na zlepšenie 
paliatívnej liečby pacientov s rakovinou (pozri 
nápad  )  .

Zdravý životný štýl
Ďalšou často sa vyskytujúcou témou je podpora 
zdravého životného štýlu. Mnohí účastníci na 
platforme považujú EÚ za dobre kvalifikovaného 
aktéra na podporu zdravého životného štýlu medzi 
Európanmi. Niekoľko prispievateľov považuje za 
dôležité podporovať vegánsku alebo vegetariánsku 
stravu kvôli ich zdravotnému a environmentálnemu 
prínosu (pozri príklad nápadu). V tejto súvislosti 
niektorí navrhujú zvýšiť dane z mäsa a znížiť DPH 
na zdravé potraviny (pozri   nápad  ), zatiaľ čo iní sa 
usilujú o zdanenie nezdravých potravinových 
výrobkov vo všeobecnosti (pozri príklad nápadu  )  . 
Jeden účastník navrhuje dotovať zdravé a 
ekologické potraviny tak, aby si ľudia s nízkymi 
príjmami mohli dovoliť aj ich kúpiť (pozri   nápad  )  . 
Premýšľajúc o následkoch zlej stravy, ďalší účastník 
navrhuje riešiť zápalové ochorenia spojené so zlou 
stravou a obezitou (pozri   nápad  )  . 

Naplatforme sa navrhuje aj podpora propagácie 
zdravotnej gramotnostia     vzdelávania (pozri 
príkladmyšlienky anápadu) a vštepovanie postupov 
súvisiacich so zdravím už od útleho veku ako 
kľúčový faktor zdravého životného štýlu . V tejto 
súvislosti boli parametre použité v systéme Nutri-

score kritizované jedným účastníkom (pozri nápad  )  . 
Okrem vzdelávania o zdravom stravovaní 
prispievatelia považujú vzdelávanie o duševnom 
zdraví za dôležité (pozri príklad   nápadu  ). 

Korelácia medzi potravinami a zdravím sa ďalej 
skúma vo viacerých myšlienkach nastoľuje otázku 
zvýšenej kontroly kvality potravín (pozri príklad 
nápadu ) alebo zákazu špecifických výrobkov, ako 
sú umelé transmastné kyseliny (pozri   nápad  )  . 
Spomína sa aj regulácia poľnohospodárskych 
techník ovplyvňujúcich výživu a zdravie, ako sú 
antibiotiká v intenzívnom poľnohospodárstve (pozri 
nápad). Konkrétne podujatie v Litve bolo venované 
rozvoju udržateľnej potravinovej politiky EÚ a 
zúčastnilo sa na ňom 280 účastníkov (pozri 
podujatie). Tie vyjadrili potrebu, aby EÚ viac 
investovala do ekologického poľnohospodárstva 
prostredníctvom osobitnej podpory pre 
poľnohospodárov. Účastníci vo všeobecnosti 
zdôrazňujú potrebu prijať prístup zdola nahor s 
cieľom vykonávať udržateľnú poľnohospodársku 
politiku. Podobné myšlienky sú nastolené aj v rámci 
témy klimatických zmien a životného prostredia. 

Viacerí občania poukazujú na potrebu odrádzať od 
spotreby tabaku na európskej úrovni zvýšením cien 
a znížením predajných miest do lekární (pozri 
príklad nápadu  )  ,zatiaľ čo iní obhajujú trvalejší boj 
proti drogám na úrovni EÚ (pozri nápad). Alkohol je 
tiež uvedený medzi závislosťami, proti ktorým by EÚ
mala bojovať (pozri príklad   nápadu  ), pričom jeden 
účastník navrhuje obmedziť predaj alkoholu a 
tabaku do špecializovaných obchodov (pozri   nápad  ).

Niekoľko prispievateľov navrhuje zrušenie 
sezónnych zmien času, ktoré by podľa ich názoru 
zlepšili všeobecné zdravie a bezpečnosť (pozri 
príklad i   dea  ). 

Výskum v oblasti zdravia
Výskum v oblasti zdravia je prierezová téma, ktorá 
priťahuje väčšiu angažovanosť a dotýka sa 
viacerých tém. 

Bez ohľadu na konkrétny problém prispievatelia vo 
všeobecnosti vysoko podporujú zvýšené investície 
do výskumu, najmä pokiaľ ide o skúmanie 
inovačných biomedicínskych technológií. 

Viacerí prispievatelia navrhujú rôzne nápady na 
rozvoj prosperujúceho zdravotného ekosystému v 
Európe, propagujú a podporujú inovácie v oblasti 
zdravia a výskum v oblasti zdravia (pozri príklad 
myšlienky  )  . Návrhy majú rôzne formy, ako napríklad 
vysoko schválený návrh na podporu výskumu 
patomechanizmov myalgickej encefalomyelitídy v 
rámci programu Horizont Európa (pozri nápad) 
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alebo výzvu na podporu výskumu 
neurodegeneratívnych ochorení (pozri   nápad  )  . 

Pokiaľ ide o inštitucionálnu organizáciu výskumu na 
úrovni EÚ, niektorí prispievatelia navrhujú 
transparentný systém stimulov duševného 
vlastníctva (pozri   myšlienku  ) alebo vytvorenie 
centralizovaného Európskeho výskumného inštitútu 
v oblasti zdravia na koordináciu výskumu v oblasti 
zdravia medzi národnými inštitútmi a investície do 
farmaceutického výskumu (pozri nápad). Medzi 
ďalšie myšlienky patrí vytvorenie európskeho 
laboratória pre infekčné choroby (pozri nápad  )  . 
Jeden občan zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
národné výskumné ústavy spájali, ako aj nákup, 
výrobu a dodávky ochranných odevov a liekov, aby 
sa stali viac založené na Európe (pozri   nápad  ). 
Ďalším návrhom je, aby Európa spojila svoje sily s 
univerzitami v oblasti výskumu s cieľom vyvinúť 
nové antibiotikum proti superrezistentným baktériám
(pozri príklad   nápadu  )  . Podporuje sa aj väčšia 
informovanosť o používaní a zneužívaní antibiotík 
(pozri   nápad  ). Niektorí občania tiež žiadajú, aby sa 
zaviedol zákon, ktorý by farmaceutickým 
spoločnostiam, ktoré distribuujú vakcíny, ukladal 
povinnosť zverejňovať úplné údaje z klinického 
skúšania týchto vakcín s cieľom uľahčiť hodnotenie 
ich bezpečnosti a účinnosti (pozri   nápad  )  . 

Rodové predsudky sú uvedené medzi problémami, 
ktoré bránia výskumu účinne študovať choroby, 
ktoré sú častejšie u žien. Jeden účastník nalieha na 
EÚ, aby našla nápravu nedostatku údajov týkajúcich
sa žien vo výskume (pozri   nápad  )  . 

Niektorí prispievatelia, medzi ktorými vysoko 
podporovaná myšlienka v téme Iné myšlienky, 
požadujú akčný plán na prechod na vedu bez zvierat
(pozri   nápad  ).

Prevencia, nie zásah 
Pokiaľ ide o kategóriu zdravého životného štýlu, 
prevencia sa považuje za oblasť, v ktorej EÚ môže a
mala by účinne konať. 

Niekoľko myšlienok, ktoré predložili občania, sa týka
zvyšovania informovanosti o duševnom zdraví a 
jeho dôsledkoch, ako je vyhorenie, stres, depresia a 
úzkosť, a vyzýva na vypracovanie európskeho plánu
na riešenie tohto problému (pozri príklad myšlienky),
najmä vzhľadom na vplyv ochorenia COVID-19 
(pozri príklad nápadu  )  . Táto otázka sa považuje za 
obzvlášť naliehavú medzi mladými ľuďmi, čo vedie k
výzvam na vytvorenie európskej mládežníckej 
platformy pre duševné zdravie (pozri   nápad  ) a k 
väčším investíciám do výskumu (pozri nápad  )   a do 
mediálnych kampaní zameraných na informovanosť 
o duševnom zdraví (pozri   nápad  ). 

Vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie občanov sa 
tiež kladie ako naliehavá otázka (pozri nápad  )  , ako 
aj potreba riešiť znečistenie hlukom stanovením 
prísnych úrovní povolených emisií hluku z 
pneumatík pre automobily (pozri nápad). Okrem 
toho existuje výzva na zníženie expozície látkam 
vzbudzujúcim veľmi veľké obavy vrátane PFAS (na 
jedno a polyfluóralkylové látky) (pozri   nápad  )  . 

V súlade s prevenciou predstavuje jedna myšlienka 
výhody epigenetických technológií na podporu 
nového ekologického humanizmu posilnením úlohy 
životného prostredia a potravín pri ochrane zdravia 
jednotlivcov a komunity (pozri   nápad  ). 

Význam prevencie a zdravotného skríningu bol 
zdôraznený aj v prípade udalostí (pozri   udalosť  )  . 

Jeden účastník zdôrazňuje potrebu vypracovať 
európsky akčný plán aj v súvislosti s 
kardiovaskulárnymi chorobami (pozri   nápad  ).

Zdravé starnutie a boj proti
starnutiu 
Niektorí účastníci diskutujú o myšlienkach týkajúcich
sa zdravého starnutia a boja proti starnutiu z 
viacerých hľadísk. 

Vzhľadom na starnúcu populáciu v Európe občania 
zdôrazňujú význam dobrého zdravia počas 
„strieborného veku“. Na tento účel sa zdôrazňuje 
potreba kvalitných služieb starostlivosti o starších 
ľudí (pozri nápad  )  . Jedna vysoko podporovaná a 
komentovaná myšlienka podporuje vedecký výskum 
zdravej dlhovekosti a technológie, ako sú 
omladzovacie terapie a klinické skúšania. 
Vykonávanie účinných právnych, rozpočtových, 
regulačných a inštitucionálnych záväzkov s cieľom 
zvýšiť strednú dĺžku života v zdraví v EÚ sa tiež 
považuje za kľúčové (pozri myšlienku  )  . Ak vezmeme
túto myšlienku ešte ďalej, jeden občan postupuje 
kryonicky ako príležitosť oddialiť starostlivosť, kým 
sa nenájde liek, zmrazením nevyliečiteľne chorých 
ľudí (pozri   nápad  )  . 

Podporuje sa aj boj proti starnutiu s cieľom podporiť 
hospodársky rast v porovnaní s poklesom 
pracujúceho obyvateľstva (pozri   nápad  ). 

Jeden občan zvyšuje potenciál vidieckych oblastí 
ako centier inovácií pre stratégie zdravého starnutia,
keďže tieto „prevádzkové oblasti“ vo všeobecnosti 
osídlejú starší občania a kvalita zdravotnej 
starostlivosti nie je taká vysoká ako v mestských 
oblastiach, a preto si vyžadujú inovačné riešenia 
(pozri nápad  )  . Riešením, ktoré navrhuje iný 
prispievateľ, je koncepcia asistovaného, 
viacgeneračného života (pozri   nápad  )  . 

© Kantar Public 2022 34

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/115535
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/117515
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/117515
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133189
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/143123
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/134047
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/209353
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/131506
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/215954
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/215954
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/191112
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800


Podujatie v Litve prijalo zaujímavú perspektívu 
súvisiacu s vekom a snažilo sa porozumieť mladým 
a starším ľuďom rôzne vnímanie a postoje k 
zdravotným problémom (pozri podujatie). Dvomi 
hlavnými účastníkmi podujatia boli na jednej strane 
význam informačných kampaní a celoživotného 
vzdelávania o otázkach zdravia a na druhej strane 
kľúčová úloha rodín a vzájomná podpora pri riešení 
zdravotných problémov.

Prístupy k medicíne 
Účastníci na platformách sa niekedy líšia vo svojich 
názoroch na najlepší prístup k liekom. Hoci diskusia 
o lekárskych prístupoch je zvyčajne obmedzená na 
niekoľko účastníkov, niektoré problémy majú 
tendenciu osloviť širšie publikum. To je prípad liečby 
po skončení životnosti. Prispievateľ požaduje väčší 
zber údajov o rozhodnutiach po skončení života a 
uznanie živej vôle v celej Európskej únii (pozri 
nápad  )  . 

Jedna z myšlienok zaoberajúca sa témou 
starostlivosti po skončení života sa zameriava na 
zlepšenie paliatívnej liečby pacientov s rakovinou 
(pozri   nápad  ). 

Okrem podpory právnych predpisov na konci 
životnosti je ďalšou bežne diskutovanou témou 
dekriminalizácia ľahkých liekov pre lekársky rozsah. 
Niektorí občania požadujú najmä dekriminalizáciu 
kanabisu na liečebné a terapeutické účely (pozri 
nápad     a   nápad  ). 

Myšlienka integrácie prírodných liekov do medicíny, 
ako je fytoterapia, homeopatia atď. na doplnenie 
alopatickej medicíny je široko diskutovaná na 
platforme (pozri príklad nápadu  )  . Okrem toho je 
rovnako vyjadrená potreba prijať holistickejšie 
prístupy k medicíne (pozri príklad i  dea  ). V tejto 
súvislosti prispievatelia tiež naznačujú, že neliečené 
zásahy môžu preukázateľne prispieť k zdraviu a 
autonómii pacientov (pozri príklad nápadu). 

Iní účastníci zdôrazňujú význam praktizovania 
medicíny založenej na dôkazoch a zabezpečenia 
prístupu k vedeckým informáciám v boji proti 
falošným správam v oblasti zdravia (pozri príklad 
myšlienky  )  . 

Reakcie na COVID-19 
Pandémia určite vyvolala záujem a obavy o zdravie. 
Táto téma je spomenutá v mnohých myšlienkach 
uverejnených na platforme. Nedostatok zdrojov 
zdravotnej starostlivosti, či už ľudských zdrojov v 
nemocniciach, maskách alebo vakcínach, vyvolal 

verejnú diskusiu o potrebe strategickej autonómnosti
EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ďalšia 
schválená myšlienka sa týka autonómie pri výrobe 
základných liekov (pozri   nápad  )  . 

O účinkoch ochorenia COVID-19 diskutujú účastníci,
ktorí sa celkovo domnievajú, že je potrebné obnoviť 
racionálnu a vedeckú dôveryhodnosť a dôveru v 
medicínu a politiku v súvislosti s rozšíreným šírením 
mylných predstáv a falošných správ počas 
pandémie. Pri diskusii o opatreniach súvisiacich s 
ochorením COVID-19 sa občania na platforme 
zhodli na tom, že akékoľvek opatrenia súvisiace s 
ochorením COVID-19 v EÚ by sa mali vykonávať 
spôsobom založeným na dôkazoch, aby sa dosiahla
čo najrealistickejšia analýza nákladov a prínosov 
(pozri nápad  )  . Jeden účastník varuje najmä pred 
zanedbávaním alebo oneskorením starostlivosti o 
pacientov s inými chorobami a chorobami, pokiaľ ide
o reštrukturalizáciu zdravotníckych zariadení s 
cieľom zohľadniť pacientov s ochorením COVID-19 
(pozri nápad  )  . V súlade s tým občania obhajujú 
zvýšenie kapacít zdravotníckeho personálu (pozri 
príklad   nápadu  )  . 

Ďalšie myšlienky zdôrazňujú potrebu vypracovať 
inkluzívne stratégie na riešenie budúcich pandémií 
na úrovni EÚ a chrániť práva ľudí so zdravotným 
postihnutím (pozri nápad). Jedným z predložených 
návrhov je vykonať výskum vplyvu opatrení v 
súvislosti s ochorením COVID-19 na obyvateľov a 
zamestnancov domovov pre starších ľudí v rôznych 
krajinách EÚ s cieľom získať prehľad o 
skúsenostiach starších ľudí s opatreniami týkajúcimi 
sa ochorenia COVID-19 z prvej ruky (pozri nápad  )  . 
Okrem toho jeden občan požaduje prešetrenie 
vedľajších škôd a skrytých účinkov pandémie (pozri 
nápad). 

Viacerí účastníci žiadajú zvýšenú podporu 
duševného zdravia s cieľom riešiť sociálne a 
hospodárske dôsledky pandémie, najmä medzi 
mladými ľuďmi (pozri príklad myšlienky     a nápadu  )  . 
Okolo tejto témy sa točilo aj množstvo udalostí, ako 
napríklad otázka budúcnosti európskeho verejného 
zdravia po kríze spôsobenej koronavírusom (pozri 
udalosť  )  . 

Diskusie o očkovacom programe odhaľujú 
protichodné názory, od myšlienky, že očkovanie by 
malo byť povinné pre každého (pozri príklad 
nápadu), až po návrh, aby si občania mohli 
slobodne vybrať (pozri príklad nápadu). Ďalší 
prispievateľ tvrdí, že vakcíny by nemali byť povinné 
pre mladých ľudí a že EÚ by ich nemala 
„blackmailovať“ tým, že umožní „uľahčené“ 
nadnárodné cestovanie výmenou za očkovanie, a že
ak sa vyžadujú testy PCR, mali by sa poskytovať 
bezplatne (pozri   nápad  )  . Takisto sa navrhuje, aby 
členské štáty EÚ súhlasili s uznaním príslušných 
noriem WHO a vnútroštátnych dokumentov 
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potvrdzujúcich úroveň protilátok (alebo 
vakcíny/obnovenia) (pozri   nápad  ). Všeobecne sa 
diskutuje aj o osvedčení o zelenom pase, v ktorom 
sa uvádzajú tí, ktorí žiadajú jeho zrušenie (pozri 
príklad   nápadu  ), obávajú sa vzostupu dvoch skupín 
občanov (pozri nápad) a navrhujú, aby Európania 
obhajovali právo rozhodnúť sa, že nebudú 
zaočkovaní (pozri nápad) proti tým, ktorí podporujú 
takýto zdravotný preukaz a povinné očkovanie ako 
súčasť kolektívneho úsilia o porazenie vírusu a 
zabezpečenie životaschopnosti systémov zdravotnej
starostlivosti (pozri príklad nápadu  )  . Jeden 
príspevok sa zaoberá postupmi týkajúcimi sa 
nákupu vakcín na úrovni EÚ a vyzýva na väčšie 
zverejňovanie a transparentnosť v súvislosti so 
zmluvami s farmaceutickými spoločnosťami (pozri 
nápad  )  . 

Viacerí občania žiadajú väčšiu solidaritu a vytvorenie
globálneho partnerstva a financovaniaboja proti 
chorobám a ich eradikácie na celom svete a 
naznačujú, že Európa môže byť svetovým lídrom v 
boji proti pandémiám, rakovine a srdcovým 
chorobám a v ich prekonávaní (pozri nápad  )  . Jeden 
občan navrhuje, aby Európska komisia v spolupráci 
so Svetovou zdravotníckou organizáciou 
presadzovala medzinárodnú dohodu s cieľom 
umožniť celosvetovú výrobu a distribúciu liekov v 
kontexte pandémie (pozri nápad  )   a ďalší príspevok 
zdôrazňuje potrebu očkovať svet, aby sa zabránilo 
nárastu nových kmeňov (pozri nápad). Prispievatelia
zároveň navrhujú, aby sa prijali opatrenia na 
ochranu patentov spoločností, a navrhujú, aby 
Európska komisia zohrávala významnú úlohu 
mediátora a veľvyslanca (pozri   nápad  )  . 

Starostlivosť o rakovinu
Téma, ktorá sa často spomína na platforme, najmä v
súvislosti s 

prevencia, ale aj jej sociálne a psychologické 
dôsledky, je rakovina (pozri príklad   myšlienky  )  . Aj tu 
účastníci navrhujú združovanie zdrojov na boj proti 
rakovine v celej EÚ (pozri príklad   nápadu  ). 

Prispievatelia zdôrazňujú potrebu zosúladeného 
úsilia v oblasti včasnej diagnostiky, ako je skríning, 
ktorý má EÚ podporiť (pozri príklad   nápadu     a 
nápadu  )  . 

Pokiaľ ide o prevenciu rakoviny, jedna myšlienka 
navrhuje zakázať lehátka, aby sa zabránilo riziku 
vzniku rakoviny kože (pozri   nápad  )  ,zatiaľ čo ďalší 
prispievateľ zdôrazňuje význam prevencie rakoviny 
vo vidieckych oblastiach, ktoré často sotva dosiahnu
kampane na prevenciu rakoviny (pozri nápad  )  . 
Niektorí účastníci zdôrazňujú prekážku rodových 
stereotypov a stigmatizácie pri podpore zdravého 

životného štýlu a preventívnych postupov medzi 
mužmi. Chcú, aby EÚ vypracovala cielené 
informačné kampane, najmä pokiaľ ide o prevenciu 
rakoviny prostaty (pozri   nápad  ).

Zdravotnícki pracovníci

Účastníci nastolili tému pracovných podmienok v 
sektore zdravotnej starostlivosti nielen v súvislosti so
zdravím, ale aj s migráciou a rodom (pozri napríklad 
kapitolu o migrácii). Účastníci zdôraznili prínos žien 
pracujúcich v sektore zdravotnej starostlivosti a 
potrebu ich podporovať investovaním do programov 
vedenia a zvyšovania úrovne (pozri   nápad  ). 

Myšlienky týkajúce sa zdravotníckych pracovníkov 
poukazujú na negatívne pracovné podmienky, ktoré 
ovplyvňujú tento sektor (pozri príklad nápadu), 
pričom vo všeobecnosti požadujú zlepšenie platov a 
pracovných podmienok (pozri nápad). 

Pandémia tiež prispela k zdôrazneniu kľúčového 
spoločenského prínosu zdravotníckych pracovníkov, 
pričom niekedy vyvolala širšie diskusie o povahe 
súčasných systémov zdravotnej starostlivosti a 
úlohe súkromných aktérov v tomto odvetví vrátane 
vplyvu privatizácie na pracovné podmienky (pozri 
nápad  )  . 
Podľa jednej myšlienky by bol Európsky rok 
dobrovoľníkov vhodným poctením úsiliu a vplyvu 
dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19 (pozri 
nápad). 

Sexuálne reprodukčné 
zdravie
O výzve na zabezpečenie prístupu k cenovo 
dostupnej a dostupnej antikoncepcii pre všetky ženy 
sa diskutuje v myšlienkach a podujatiach (pozri 
udalosť). V niektorých myšlienkach sa navrhuje, aby 
sa na verejných priestranstvách sprístupnili 
bezplatné menštruačné predmety na boj proti tzv. 
„obdobie chudoby“ (pozri príklad myšlienky  )  . V 
ďalších návrhoch sa navrhuje zníženie alebo 
zrušenie daní na ženské zdravotnícke výrobky, ako 
sú hygienické vložky (pozri   nápad  )  . Okrem toho sa 
zvyšuje potreba väčšieho výskumu v oblasti 
reprodukčného zdravia žien a vývoja menej 
invazívnej ženskej a mužskej antikoncepcie (pozri 
nápad  )  , ako aj sprístupňovanie tabletky ráno po 
skončení liečby v každej krajine bez lekárskeho 
predpisu. Názory proti právu na umelé prerušenie 
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tehotenstva sú rovnako zaznamenané na platforme 
(pozri nápad). 

V príspevkoch sa diskutuje o potrebe podpory 
sexuálnej výchovy buď prostredníctvom 
celoeurópskeho prístupu, kampaní v oblasti 
sexuálneho zdravia alebo prostredníctvom podpory 
mimovládnych inštitúcií, ktoré sú v tejto súvislosti 
aktívne (pozri príklad   myšlienky  )  . 

Podujatie v Berlíne diskutovalo o budúcich 
perspektívach, ale najmä o etických otázkach 
týkajúcich sa oplodnenia in vitro (pozri udalosť  )  . V 
jednom návrhu sa navrhuje zriadenie kliník 
sponzorovaných a propagovaných zo strany EÚ 
(pozri nápad), zatiaľ čo v druhom sa zdôrazňuje 
význam boja proti HIV (pozri   nápad  )  . 

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
Nedávno predložené nápady v rámci témy Zdravie 
zopakovali mnohé z tém, ktoré už boli uvedené, 
pričom sa neustále zameriavali na otázky, ktoré sa 
považujú za priority pre väčšinu účastníkov. Neboli 
zaznamenané žiadne nové podtémy alebo témy. 

Účastníci ďalej diskutovali o potrebe prijať spoločný 
rámec riadenia európskeho systému zdravotnej 
starostlivosti a podporiť integráciu samostatných 
vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti 
(pozri príklad myšlienky), pričom niektorí účastníci 
zopakovali myšlienku európskej zdravotnej únie 
(pozri príklad   myšlienky  )   a iní sa zamerali na 
suverenitu v oblasti zdravia (pozri nápad). Účastníci 
tiež zdôraznili myšlienku, že zdravotná starostlivosť 
musí zostať verejnou službou (pozri príklad nápadu).

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa poukázalo na
význam zabezpečenia primeraného zachytenia 
vakcín (pozri   nápad  )  , ako aj na potrebu lepšej 
krízovej komunikácie a riadenia (pozri   nápad     a 
nápad). 

O dôležitosti iniciatív v oblasti prevencie sa vo veľkej
miere diskutovalo (pozri príklad   myšlienky  ), pričom 
návrhy poukazovali na inovačné technológie (pozri 
nápad) a využívanie telemedicíny pre ťažko 
dostupné segmenty obyvateľstva (pozri nápad) a 
povinné rutinné kontroly (pozri príklad nápadu). 
Okrem toho boli zdôraznené nebezpečenstvá 
vyplývajúce z tabaku najmä od útleho veku (pozri 
nápad  )  . 

Zber údajov bol tiež významnou témou s cieľom 
posilniť lekársky výskum, najmä s cieľom zosúladiť 
rozdiely v údajoch o rodovej rovnosti (pozri príklad 

nápadu). Na platforme sa zopakovala aj potreba 
zlepšiť zdravotnú gramotnosť (pozri príklad   nápadu  )  .
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Obrázok 11 – Mapa mysle „Zdravie“ časť 1

Zdravie

Posilniť európske systémy zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom spolupráce a 
výmeny

Zhromažďovanie lekárskych poznatkov a kapacít 
na úrovni EÚ

Vytvoriť celoeurópsky systém darcovstva 
orgánov

Zvýšenie právomocí EÚ v oblasti verejného 
zdravia

Vybaviť EÚ väčšími núdzovými právomocami a 
právomocami v oblasti verejného zdravia

Vytvoriť integrované stratégie zamerané na 
spoločné výzvy EÚ v oblasti zdravia: 
duševné zdravie, prevencia samovrážd, 
zriedkavých chorôb, rakoviny atď. 

Integrácia 
systémov 
starostlivosti v EÚ

Výskum v oblasti 
zdravia

Investovať a podporovať výskum a inovácie v 
oblasti zdravia

Koordinovať výskum v oblasti zdravia s inštitútom 
európskeho laboratória pre infekčné choroby 
alebo centralizovaným Európskym inštitútom 
pre výskum zdravia

Vyvinúť nové antibiotikum proti 
superrezistentným baktériám

Zaviazať sa k transparentnosti pri klinickom 
skúšaní a štúdiách vakcín a sprístupňovať 
údaje verejnosti

Vyhnite sa rodovým predsudkom pri výskume 
chorôb prevládajúcich u žien

Prechod na vedu bez zvierat
Podporovať výskum patomechanizmov 

myalgickej encefalomyelitídy

Zabezpečiť prístup k cenovo 
dostupnej a kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti

Stanovenie celoeurópskych 
noriem v oblasti starostlivosti

Zaviesť zastrešujúci európsky 
systém zdravotného 
poistenia

Deprivatizácia zdravotníckeho 
priemyslu

Zabezpečiť cenovo dostupné 
lieky

Rozvíjať diaľkovú zdravotnú 
starostlivosť

Zabezpečiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých

Prístup k 
zdravotnej 
starostlivosti pre 
všetkých

Zdravý životný štýl
Povzbudzujte vegetariánsku stravu
Podporovať zdravé stravovanie prostredníctvom 

subvencovania alebo zdanením nezdravých 
výrobkov

Zákaz umelých transmastných kyselín, používanie 
antibiotík a biocídov v intenzívnom 
poľnohospodárstve

Instilácia zdravotnej gramotnosti od útleho veku
Odrádzanie od konzumácie návykových tovarov, ako 

je tabak a alkohol
Viesť trvalý boj proti tvrdým drogám
Zrušiť časové zmeny a časové pásma

Prevencia

Zvýšenie povedomia o duševnom zdraví
Obmedziť znečistenie ovzdušia a hluk a vystavenie 

účinkom látok vzbudzujúcich veľké obavy
Zákaz alebo obmedzenie praktík, o ktorých je známe, 

že sú škodlivé pre zdravie, ako sú slnečníky
Prekonať rodové stereotypy, ktoré obmedzujú 

účinnosť preventívnych programov, najmä u 
mužov



Obrázok 12 – Mapa mysle „Zdravie“ časť 2 

Zdravie v 
digitalizovanej 
ére

Implementácia európskych 
systémov elektronického 
zdravotníctva

Podporovať nástroje 
elektronického zdravotníctva 
na podporu fyzickej aktivity

Zabezpečenie súkromia v 
databázach DNA

Kontrastná digitálna závislosť
Zdravotnícki 
pracovníci

Zvýšenie platov 
zdravotníckych 
pracovníkov

Zlepšenie pracovných 
podmienok v 
zdravotníctve

Zdravie

Sexuálne a 
reprodukčné 
zdravie

Zabezpečiť prístup k cenovo 
dostupnej a dostupnej 
antikoncepcii

Boj proti chudobe v období, t. j. 
zrušením daní zo zdravotných 
výrobkov žien

Zvýšiť výskum reprodukčného 
zdravia žien a menej 
invazívnej ženskej a mužskej 
antikoncepcie

Inštitút európskej kliniky 
sexuálneho zdravia

Zabezpečiť právo na výber pre 
všetky ženy

Poskytnite deň po pilulke bez 
lekárskeho predpisu

Boj proti HIV

Starostlivosť o rakovinu

Prevencia (zdravé návyky, skríningy atď.)
Mobilizácia sociálnych a psychologických 

dôsledkov rakoviny
Centralizované úsilie, združovanie zdrojov na 

boj proti rakovine na úrovni EÚ

Reakcie na 
COVID-19

Obnoviť vedeckú dôveryhodnosť v medicíne a 
politike

Zaviesť opatrenia súvisiace s ochorením 
COVID-19 spôsobom založeným na 
dôkazoch

Vypracovať inkluzívne stratégie na ochranu práv 
osôb so zdravotným postihnutím čeliť 
budúcim pandémiám

Štúdia vplyvu zhromažďujúca účty o 
skúsenostiach starších ľudí žijúcich v 
dôsledku ochorenia COVID-19

Solidarita vyzýva na globálne partnerstvo a 
financovanie na zastavenie chorôb

Riešiť spôsoby nákupu a podávania vakcín na 
úrovni EÚ

Reštrukturalizácia zdravotníckych zariadení s 
cieľom zabrániť tomu, aby sa pacientom 
postihnutým inými chorobami, ako je 
ochorenie COVID-19, nevenovala 
starostlivosťZdravé starnutie a 

boj proti starnutiu

Podpora inovácií v oblasti 
zdravého starnutia 

Výskum v oblasti boja proti 
starnutiu a dlhovekosti 

Prístupy k 
medicíne

Obhajovať lieky založené na dôkazoch
Obhajovať holistický prístup k medicíne
Dekriminalizácia konope na liečebné účely
Rozpoznať prírodné lieky
Jednotná európska stratégia liečby po 

skončení života



4. Silnejšia
ekonomika,

sociálna
spravodlivosť a
zamestnanosť

Téma silnejšej ekonomiky, sociálnej spravodlivosti a 
pracovných miest dostala do 9. mája 2022 celkovo 
2 195 nápadov, 2 099 komentárov a 645 podujatí. 
Prispievatelia zdôraznili, že je dôležité, aby sa EÚ 
stala inkluzívnejšou a sociálne spravodlivejšou, 
najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19, a 
poukázali na niekoľko vnímaných súvisiacich výziev, 
ako je nedostatočná podpora pre mladých 
Európanov a nedostatočná spolupráca medzi 
členskými štátmi. Jedným z najčastejšie 
navrhnutých mechanizmov na to, aby bola Európa 
inkluzívnejšia a sociálne spravodlivá, je zaručenie 
bezpodmienečného základného príjmu v celej EÚ. 
Prispievatelia okrem toho predložili rôzne návrhy na 
podporu hospodárskeho rastu v EÚ zavedením 
hospodárskych politík, ďalším prehlbovaním 
jednotného európskeho trhu, zameraním sa na 
inovácie a propagáciou a podporou MSP a 
strategických odvetví. Prispievatelia sa okrem toho 
domnievajú, že zelená a digitálna transformácia 
ponúkajú príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností
európskych pracovníkov a na prispôsobenie sa 
meniacemu sa trhu práce, aby bolo európske 
hospodárstvo konkurencieschopné a 
samostatnejšie. Ďalšia časť príspevkov poukazuje 

na potrebu bojovať proti vyľudňovaniu vo vidieckych 
oblastiach a účinkom úniku mozgov. Rôzne 
myšlienky možno zoskupiť podľa nasledujúcich tém: 

• Inkluzívnejšia, sociálne spravodlivá Európa 

• Hospodárska obnova 

• Inovácie – podpora rastu 

• Sociálna ochrana a sociálne zabezpečenie 

• Zdaňovanie pre spravodlivé hospodárstvo 

• Ďalšie posilnenie jednotného európskeho trhu 

• Zvýšiť pracovné miesta 

• Spochybňovanie súčasného hospodárskeho 
modelu 

• Práva spotrebiteľov a ochrana 

Podujatia 
Na rôznych miestach v celej Európe sa 
zorganizovalo niekoľko participatívnych podujatí s 
cieľom umožniť občanom vyjadriť svoje názory na 
EÚ a ich obavy o budúcnosť (pozri príklad 
podujatia). Napríklad jedna udalosť zapojila 
študentov do úvah o otázkach, ktoré sú pre nich 
prioritou. V oblasti zamestnanosti požadovali 
spravodlivejšie príležitosti (medzi mužmi a ženami a 
medzi generáciami) s cieľom zabrániť úniku mozgov
a presadzovali zvýšenie investícií do inovácií s 
cieľom podnietiť rast, intenzívnejší medzigeneračný 
dialóg a väčšie začlenenie s cieľom zabrániť 
akémukoľvek typu diskriminácie. Okrem toho 
zdôraznili hodnotu historického, umeleckého a 
kultúrneho dedičstva a potrebu lepšej dopravnej 
infraštruktúry (pozri   podujatie  ). Na bulharskom 
podujatí sa diskutovalo o otázkach úniku mozgov a 
udržania mladých ľudí v menej osídlených 
oblastiach v súvislosti so zabezpečením 
spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho hospodárstva a 
stimuláciou tvorby pracovných miest, rastu a 
investícií (pozri   podujatie  ). 

V súvislosti so sociálnymi politikami účastníci počas 
diskusie organizovanej Maison de l’Europe v meste 
Agen diskutovali o vyhliadkach na sociálnu Európu 
(pozri podujatie) a o spôsoboch preklenutia 
rozdielov v nerovnosti v záujme väčšej sociálnej 
spravodlivosti (pozri   podujatie  ). Témou vyhliadok 
mládeže v trhovom hospodárstve EÚ bolo podujatie 
pre študentov (pozri   podujatie)  . 

Otázka rozdielov v odmeňovaní mužov a žien bola 
podrobne preskúmaná v kontexte Cypru (pozri 
udalosť). Okrem toho sa o Európskom sociálnom 
fonde diskutovalo v súvislosti s transformáciami, ku 
ktorým dochádza na trhu práce, na konferencii na 
tému Budúcnosť trhu práce, príležitosti a príležitosti 

© Kantar Public 2022 40

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/141373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/144838
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142792
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/142297
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/154441
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/149195


v rámci Európskeho sociálneho fondu, ktorá sa 
konala v Záhrebe (pozri   podujatie  ). 

Počas hybridného podujatia sa uskutočnili 
konzultácie so zamestnávateľmi európskych 
spoločností o tom, ako čeliť budúcim výzvam v 
trhovom hospodárstve (pozri   podujatie)  . 

Na podujatí v Maďarsku sa diskutovalo o vplyve 
novej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na 
rodinné poľnohospodárske podniky (pozri podujatie).
V Španielsku Europa Press v spolupráci s 
Európskym parlamentom zorganizovala cyklus 
podujatí „Budúcnosť je vo vašich rukách“; jedna z 
týchto udalostí sa zaoberala otázkou vyľudňovania 
vidieckych oblastí a vyhliadkami na ich revitalizáciu 
(pozri   podujatie  ). 

Inkluzívnejšia, sociálne 
spravodlivá Európa
Snaha o vybudovanie inkluzívneho a sociálne 
spravodlivého hospodárstva v Európe zaznamenala 
najviac nápadov v rámci tejto témy. Táto téma sa 
zaoberá cieľom posilnenia sociálnej súdržnosti ako 
prostriedku na dosiahnutie silného hospodárstva 
(pozri   myšlienku  )  . Veľká časť myšlienok v rámci tejto
témy si vo všeobecnosti vyžaduje rozšírenie 
Európskeho piliera sociálnych práv (pozri príklad 
vysoko schválenej myšlienky  )   a jednotný prístup EÚ 
k sociálnemu zabezpečeniu, od rodičovstva a rodiny
až po právo na dostupné bývanie a dôchodkové 
politiky (pozri príklad podujatia  )  . Ďalší prispievatelia 
diskutujú o Európskom pilieri sociálnych práv ako o 
kompase na dosiahnutie sociálnej Európy a 
vyzývajú na stanovenie minimálneho cieľa v oblasti 
zamestnanosti, znižovania chudoby a vzdelávania a 
zručností (pozri   nápad  )  . Na druhej strane niektorí 
prispievatelia tvrdia, že pracovné právo, systémy 
sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy by 
mali zostať v kompetencii každého členského štátu 
(pozri   myšlienku  )  . 

Viacerí prispievatelia na platforme požadujú sociálne
spravodlivejšiu Európu, ktorú by bolo možné 
dosiahnuť napríklad vypracovaním indexu merania 
sociálnej rovnosti (pozri príklad   myšlienky  ). 

Jednou z diskutovaných čiastkových tém v rámci 
tejto témy je potreba vypracovať politiky na 
inštitucionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť rodovú 
rovnosť, ako aj na kultúrnej a vzdelávacej úrovni 
(pozri príklad myšlienky). Jedným z návrhov je 
stanoviť rodové kvóty pre výkonné pozície vo 
firmách (pozri nápad  )  . Konkrétne existujú návrhy 
politík v oblasti rovnosti, ktoré sa týkajú rozhodnutí o
rodičovskej dovolenke (pozri nápad) a rovnakých 
pracovných príležitostí (pozri   nápad  )  . V súlade s tým

panelová diskusia riešila výzvy, ktorým čelia 
podnikateľky v podnikateľskom prostredí, mzdové 
nerovnosti, možnosti financovania a poukázala na 
príklady osvedčených postupov na miestnej a 
vnútroštátnej úrovni (pozri   podujatie     a   podujatie  ). 
Nastolili sa aj úvahy o neistote zamestnania žien 
počas pandémie COVID-19 (pozri   nápad     a   nápad  ). 

K ďalším myšlienkam patrí napríklad výzva na 
presadzovanie rodovej rovnosti v oblasti architektúry
a stavebného inžinierstva (pozri nápad). Jedna 
myšlienka zaznamenaná na platforme podporuje 
prijatie smernice o rovnakom zaobchádzaní s cieľom
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie vo všetkých 
sférach života (pozri nápad). Súvisiace myšlienky sa
týkajú opatrení proti sexuálnemu útoku a domácemu
násiliu, najmä s výzvami na iniciatívy na podporu 
obetí, napríklad prostredníctvom aplikácie (pozri 
nápad). 

Ďalšia podtéma, v ktorej sa propaguje inkluzívnejšia 
Európa s vysokým počtom prispievateľov, diskutuje 
o potrebe uľahčiť začleňovanie osôb so zdravotným 
postihnutím, napríklad predĺžením platnosti 
národných preukazov pre osoby so zdravotným 
postihnutím v celej EÚ (pozri nápad  )   a zlepšením 
dostupnosti turistických oblastí (pozri nápad     a 
podujatie). Podporuje sa aj vytvorenie sociálnej siete
pre osoby so zdravotným postihnutím (pozri nápad  )  . 
Okrem toho sa niektoré myšlienky zameriavajú na 
plánovanie miest a navrhujú, aby verejné priestory 
prispievali k medzigeneračným výmenám 
prostredníctvom parkov, kultúrnych centier atď. 
(pozri príklad nápadu). To bol aj jeden z viacerých 
nápadov predložených na španielskom podujatí, 
ktoré povzbudilo občanov, aby sa podelili o svoje 
názory na to, ako by zlepšili svoje mesto, ak by boli 
starostom (pozri   podujatie  ). 

Podobne sa v myšlienke presadzuje udržateľné 
urbanistické zásady, aby sa mestá s dobrou kvalitou 
života stali stredobodom odolného a sociálne 
spravodlivého európskeho hospodárstva vrátane 
podpory miestnych podnikov a miestnych 
hospodárstiev, prístupu k verejnej doprave, dobrej 
kvality ovzdušia atď. (pozri   nápad     a   nápad  ). 

Podporuje sa potreba pomôcť ľuďom žijúcim pod 
hranicou chudoby a potreba znížiť nerovnosti (pozri 
príklad nápadu). Niekoľko nápadov tiež zdôrazňuje 
potrebu väčšieho úsilia v boji proti bezdomovectvu 
(pozri príklad myšlienky) a rozvíjanie integračných 
stratégií pre rómske menšiny (pozri podujatie a 
podujatie ), pričom sú vyjadrené aj skeptickejšie 
názory (pozri   nápad  ). 

Niekoľko nápadov diskutuje o potrebe zaviesť právo 
na odpojenie (pozri príklady   nápadu     a   nápadu  )  . 

Ďalšia myšlienka podporuje zvýšenie platnosti 
modrých kariet pre štátnych príslušníkov tretích 
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krajín po skončení ich pôvodného zamestnania 
(pozri   nápad  )  . 

Oživenie hospodárstva
Oživenie hospodárstva je jednou z tém, ktorá 
zaznamenala najväčšiu angažovanosť. Účastníci 
platformy sa podelili o svoje názory na potrebu 
posilniť vnútorný trh s cieľom zvýšiť jeho 
konkurencieschopnosť a stimulovať inovácie ako 
cestu k oživeniu (pozri nápad). Spolu s tým viacerí 
účastníci podporujú myšlienku obnovenej sociálnej 
zmluvy pre Európu na spravodlivú obnovu (pozri 
nápad  )  . Okrem toho v záujme dosiahnutia 
európskeho sociálneho trhového hospodárstva 
občan podporuje posilnenie sociálneho dialógu a 
kolektívneho vyjednávania (pozri   nápad  )  . 

Súbor pripomienok a myšlienok na platforme 
vyjadruje znepokojenie nad rastúcim verejným 
dlhom v EÚ (pozri príklad myšlienky     a podujatia  )  : 
diskusia o úlohe Európskej centrálnej banky (ECB), 
výzva na revíziu pravidiel Paktu stability a rastu 
(pozri nápad), právne predpisy o nerovnováhach 
bežného účtu okrem iného (pozripríklad   myšlienky  )   
a všeobecnejšie na rozšírenie a posilnenie mandátu 
ECB (pozri   nápad     a   nápad  ). 

Hlavné zameranie diskusie sa týkalo plánu obnovy 
EÚ, v ktorom prispievatelia zdôraznili výzvu v oblasti
solidarity, ktorú zdieľajú krajiny EÚ, a diskutovali o 
výzvach na aktiváciu finančných prostriedkov (pozri 
príklad myšlienky     a podujatia  )  . Prispievatelia 
zároveň zdôrazňujú potrebu dôslednosti, efektívnosti
a transparentnosti pri vykonávaní plánov obnovy 
(pozri príklad   myšlienky  ). 

Myšlienky, ktoré sa týkajú podpory miestnej spotreby
a výroby, pričom MSP sú motorom rastu, často 
predkladajú prispievatelia a považujú sa za kľúčové 
pre oživenie hospodárstva EÚ. Z tohto dôvodu 
občania zdôrazňujú potrebu odstrániť byrokratické 
prekážky pre podniky (pozri príklad myšlienky     a 
podujatia  )   a zjednodušiť byrokratické postupy pre 
zahraničné začínajúce podniky (pozri nápad). 
Účastníci tiež navrhujú, aby sa fondy EÚ zameriavali
aj na MSP (pozri príklad   nápadu  )  . V súlade so 
širokým trendom v rámci tejto témy existuje mnoho 
výziev na zvýšenie výroby tovaru v rámci EÚ, a nie 
na dovoz (pozri   nápad     a   nápad  )  . Prispievateľ 
navrhuje uviesť pôvod výrobkov predávaných online 
s cieľom podporiť viac miestnej spotreby (pozri 
nápad  )  . 

V súvislosti so stratégiami obnovy sa súdržnosť 
zdôrazňuje ako základná hodnota v spojení so 
sociálnymi právami online a riešením potrieb 
zamestnanosti mladých ľudí (pozri podujatie). 
Napríklad investície do budúcich generácií sú 

prezentované aj ako stratégia na oživenie 
hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 (pozri nápad). 

V rovnakom duchu, pokiaľ ide o COVID-19, 
prispievatelia diskutujú o potrebe financovania 
budúcich možných opatrení pripravenosti na 
pandémiu (pozri príklad   nápadu  ). V súlade s tým sa 
jedna myšlienka týka nedostatočného počtu 
zamestnancov zdravotníckych pracovníkov v Európe
(pozri   nápad  )  . Prispievatelia okrem toho zdôrazňujú 
význam prideľovania verejných finančných 
prostriedkov na podporu malých výrobcov a 
obchodníkov s cieľom kompenzovať ich všetky 
straty v dôsledku zatvorenia počas pandémie (pozri 
nápad  )  .

Inovácie – podpora rastu 
Veľký počet príspevkov v rámci tejto témy poukázal 
na to, že inovácia je základným prínosom pre 
európske hospodárstvo. Prispievatelia navrhujú 
podporiť rast prostredníctvom investícií do výskumu 
v oblasti špičkových technológií, zručností, znalostí 
a odborných znalostí (umelá inteligencia, 
blockchain, nanotechnológia, skladovanie energie, 
mäso vypestované v laboratóriách atď.). Niektoré 
nápady diskutujú o posune v konkurencii od 
minimalizácie nákladov na maximalizáciu 
vedomostí, otvorenia príležitostí pre európsku 
znalostnú ekonomiku, aby sa etablovali (pozri nápad
a nápad). Okrem toho sa vo viacerých myšlienkach 
poukazuje na potrebu technologickej nezávislosti, 
napríklad prostredníctvom rozvoja výrobnej kapacity 
EÚ v oblasti hardvéru a zníženia jej priemyselnej a 
obchodnej závislosti od vonkajších krajín (pozri 
príklad   nápadu)  . 

Najčastejšie sa opakujúce myšlienky v rámci tejto 
témy riešia potrebu podporovať malé a stredné 
podniky (pozri príklad   nápadu)   a stimulovať 
podnikanie (pozri   nápad  ). Financovanie začínajúcich
podnikov a malých a stredných podnikov (MSP) sa 
vo všeobecnosti považuje za dôležitú hnaciu silu 
inovácie (pozri príklad nápadu). V praxi 
prispievatelia navrhujú podporiť MSP napríklad 
prostredníctvom fondu EÚ poskytujúceho počiatočný
kapitál pre MSP (pozri nápad) alebo online 
obchodnej platformy venovanej európskym MSP 
(pozri nápad). Ďalší účastník poukazuje na prípad 
rozvoja Číny prostredníctvom kapilárnych centier 
inovácií a rastu v kombinácii s priaznivými 
administratívnymi a fiškálnymi predpismi, ktoré 
podporovali investície a rast začínajúcich podnikov. 
Účastník vyzýva na prehodnotenie európskych 
politík vzhľadom na takéto príklady (pozri nápad). 
Okrem toho sa v myšlienke navrhuje udeliť priaznivé
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zdaňovanie začínajúcim podnikom v odvetví 
špičkových technológií (pozri   nápad  ). 

Rozsiahla časť príspevkov tiež zdôrazňuje príležitosť
založiť podniky v malých európskych dedinách a 
pohraničných oblastiach (pozri príklad nápadu a 
podujatia) a zároveň využiť príležitosť na prácu na 
diaľku (pozri nápad). Niekoľko myšlienok 
argumentuje v prospech decentralizácie a posilnenej
miestnej správy vecí verejných (pozri   myšlienku   a 
podujatie), a to aj vzhľadom na zmenšenie 
regionálnych územných rozdielov a odliv mozgov, 
ktorým čelia mnohé regióny (pozri podujatie). V 
podobnom svetle sa konala udalosť o tom, ako 
udržať mládež vo vidieckych a menších mestách. 
Podobne sa na viacerých podujatiach diskutovalo o 
možnostiach zhodnocovania miestneho rozvoja 
území s cieľom podporiť udržateľný cestovný ruch 
(pozri   podujatie   a   podujatie)  . 

Investície do výskumu a vzdelávania sa považujú za
kriticky dôležité (pozri nápad a podujatie) s 
podporou výmeny poznatkov prostredníctvom 
otvorenej siete laboratórií alebo Európskej agentúry 
pre infraštruktúru (pozri nápad). Vo veľkej miere 
schválená myšlienka vyzýva EÚ, aby splnila svoj 
sľub venovať 3 % HDP výskumu a inováciám (pozri 
nápad). Ďalší návrh sa zaoberá druhom Spotify pre 
vedu, prístupnou databázou obsahujúcou modely 
3D tlače (pozri nápad), e-learningové materiály a 
vzdelávacie programy zbierajúce medzinárodné 
osvedčené postupy pre odborné vzdelávanie (pozri 
nápad). V súvislosti s výskumom je jedným z 
návrhov uľahčenie patentov prostredníctvom 
patentového fondu (pozri nápad). Existujú aj výzvy 
na zriadenie Európskeho vysokého úradu pre 
zdravie, ktorý by mal podporovať verejný a 
súkromný výskum v oblasti zdravia (pozri nápad). 
Okrem toho na podporu inovácií jeden občan 
argumentuje v prospech podpory inovácií 
prostredníctvom väčšej slobody v oblasti 
normalizácie s cieľom znížiť právnu zodpovednosť 
voči inovačným prístupom, ktoré ponúkajú 
alternatívne riešenia (pozri nápad). Existuje 
množstvo návrhov na podporu výskumu a inovácií s 
cieľom podporiť rozvoj kľúčových podporných 
technológií v Európe (pozri   nápad  ). 

Iné myšlienky ukazujú, že digitálna ekonomika je 
vnímaná ako predpoklad inovácie a rastu, pričom 
diskusie o kryptomenách (pozri príklad nápadu) a 
miestnych digitálnych menách by boli paralelné s 
eurom (pozri príklad nápadu). Pokiaľ ide o 
kryptomeny, prispievatelia sa domnievajú, že na 
ochranu občanov je potrebná regulácia (pozri príklad
nápadu). 

O inováciách a raste sa diskutuje aj v súvislosti so 
životným prostredím, zmenou klímy a zelenou 
transformáciou (pozri nápad). Myšlienky týkajúce sa 
cieľov klimatickej neutrality a vedúcej úlohy, ktorú by 

EÚ mohla zohrávať pri vytváraní a investovaní do 
(globálneho) ekologického hospodárstva, sú ako 
také prítomné na celej platforme (pozri príklad 
nápadu). Napríklad jeden občan navrhuje doplniť 
zelenú transformáciu sledovaním cieľov plánu 
priemyselnej politiky prostredníctvom kvantitatívnych
ukazovateľov na monitorovanie európskej 
priemyselnej stratégie v celosvetovom porovnaní 
(pozri   nápad  ). Účastník okrem toho zdôrazňuje 
príležitosť využívať umelú inteligenciu na zlepšenie 
energetickej účinnosti pre podniky (pozri   nápad)  . 

Niekoľko nápadov sa zaoberá praktickou realizáciou
ekologického hospodárstva, napríklad investovaním 
do ekologického poľnohospodárstva a iniciatív „z 
farmy na stôl“ (pozri   nápad  ). Ďalší účastník navrhuje
dosiahnuť ekologickejšie hospodárstvo a zároveň 
riešiť otázku potravinovej bezpečnosti 
prostredníctvom inteligentných poľnohospodárskych 
technológií (pozri   nápad)  . 

Jeden občan však vysvetľuje, že vykonávaním 
zelenej dohody by sa malo zabezpečiť, aby nové 
opatrenia neboli nepriaznivo ovplyvnené občanmi 
EÚ (pozri nápad). Z podnikateľského hľadiska sa vo 
viacerých nápadoch diskutuje o opatreniach na 
povzbudenie a podporu podnikov pri dosahovaní 
zelenej transformácie (pozri podujatie), napríklad 
stanovením jasných a záväzných cieľov pre 
konkrétne odvetvia (pozri nápad), pričom sa zároveň
spoločnostiam bráni v prijímaní stratégií 
ekologického umývania (pozri   nápad)  . 

Ďalšie návrhy sa týkajú posilnenia leteckého a 
kozmického priemyslu ako spôsobu na čele s 
inovačnými technológiami, napríklad zvýšením 
financovania ESA (pozri   nápad   a   nápad  ).

Sociálnaochrana a 
sociálne zabezpečenie 
Najčastejšie sa opakujúca podtéma, s niekoľkými 
myšlienkami, ktoré boli vysoko schválené a 
komentované, sa týka bezpodmienečného 
základného príjmu, aby sa zabezpečila schopnosť 
každej osoby podieľať sa na živote spoločnosti 
(pozri nápad a nápad). Okrem bezpodmienečného 
základného príjmu existuje opakujúca sa výzva na 
prijatie opatrení na riešenie nezamestnanosti 
(mládež), ako sú programy posilnených zručností 
(pozri príklad nápadu) a zavedenie európskeho 
fondu pre nezamestnanosť (pozri nápad). Téma 
nezamestnanosti mladých ľudí sa venuje aj iným 
témam. 

Podobne súvisí s touto čiastkovou témou skupina 
myšlienok, ktoré diskutujú o rozdieloch v príjmoch v 
EÚ, čo naznačuje obmedzený platový rozdiel v 

© Kantar Public 2022 43

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/203017
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/57190
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/211829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/70192
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/124280
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134971
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81678
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/123520
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173053
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/177013
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202557
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/245258


rámci tej istej spoločnosti (pozri príklad nápadu) a 
všeobecnú výzvu na prijatie ďalších opatrení na boj 
proti chudobe v Európe a jej predchádzanie (pozri 
príklad nápadu). Účastník opakuje, že financovanie 
sociálnych dávok musí vychádzať zo silného 
hospodárskeho základu (pozri   nápad)  . 

Vzhľadom na starnutie obyvateľstva niektorí 
účastníci zdôrazňujú potrebu zaoberať sa dlhodobou
zdravotnou starostlivosťou s cieľom zabezpečiť 
bezpečnosť a dôstojnosť starších osôb (pozri 
nápad), ako aj riešiť sociálnu izoláciu v starobe 
(pozri nápad). Chcú podporovať medzigeneračnú 
solidaritu s cieľom zabrániť tomu, aby bola staršia 
generácia nablízku (pozri nápad). Jeden účastník 
tiež vyzýva na odstránenie digitálnej priepasti medzi 
staršími ľuďmi s cieľom zabezpečiť, aby mali 
zručnosti potrebné na splnenie formalít verejnej 
správy a prístup k sociálnym a zdravotníckym 
zdrojom, všeobecným informáciám a kultúrnym 
aktivitám (pozri   nápad  ). 

V súvislosti s tým mnohí prispievatelia diskutujú o 
potrebe koordinovaných dôchodkových politík a 
dôchodkov v členských štátoch EÚ (pozri príklad 
nápadu) s návrhmi na vytvorenie jednotného 
dôchodkového systému pre mobilných občanov 
(pozri príklad nápadu). Účastníci navrhujú aj 
dôchodkové reformy (pozri príklad   nápadu)  . 

Ďalší súbor nápadov sa zaoberá problémom 
chudoby detí a starších osôb (pozri príklad   nápadu)  . 
Dôchodkyne sú viac ohrozené chudobou, pretože 
zvyčajne preberajú úlohu opatrovateľov a tieto roky 
práce sa vo svojich dôchodkoch neuznávajú (pozri 
nápad). Právo na dostupné a cenovo dostupné 
bývanie je ďalšou čiastkovou témou týkajúcou sa 
sociálneho zabezpečenia, o ktorej diskutujú 
prispievatelia (pozri príklad nápadu). Účastník tiež 
požaduje stimuly na boj proti súčasnému 
demografickému poklesu prostredníctvom opatrenia 
daňových úľav na zmiernenie finančného zaťaženia 
mladých rodín s nízkymi príjmami (pozri nápad). Iné 
vo všeobecnosti vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby
zohľadnili demografickú transformáciu (pozri príklad 
nápadu) s návrhmi na zriadenie orgánu na tento 
účel (pozri   nápad)  . 

Napokon existuje skupina ďalších myšlienok 
týkajúcich sa administratívnych postupov, napríklad 
zavedenie digitalizovaného preukazu sociálneho 
zabezpečenia (spoločnej EÚ) a prenosných 
sociálnych práv pre mobilných Európanov, o čom sa 
diskutuje aj v rámci iných tém na platforme (pozri 
príklad nápadu). V tom istom prípade jeden 
prispievateľ obhajuje demokratické digitálne euro a 
univerzálnu základnú dividendu, ktoré by mohli byť 
financované z výnosov, ktoré ECB získa z dlhopisov 
a akcií získaných prostredníctvom svojich operácií 
na voľnom trhu, prostredníctvom digitálnych licencií 
alebo priamych investícií (pozri   nápad)  .

Zdaňovanie pre 
spravodlivé hospodárstvo 
Významnou témou je riešenie sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych problémov 
prostredníctvom fiškálnych pravidiel. 

Dominantná skupina myšlienok podporuje väčšiu 
daňovú spravodlivosť, spravodlivé zdaňovanie a boj 
proti daňovým podvodom. Návrhy zahŕňajú 
zavedenie opatrení na boj proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, zavedenie dane z 
finančných transakcií (pozri nápad). Veľký počet 
účastníkov predkladá návrhy na zabránenie 
„sociálnemu dumpingu“ prostredníctvom 
harmonizácie fiškálnych pravidiel a minimálnych 
miezd v členských štátoch (pozri príklady nápadu a 
nápadu). Jedna veľmi komentovaná a schválená 
myšlienka sa týka zavedenia globálnej minimálnej 
dane alebo minimálnej dane EÚ na riešenie 
daňových rajov (pozri nápad) a navrhuje sa aj 
podpora európskej konvergencie v oblasti priamych 
daní (pozri nápad). V ďalšej myšlienke sa navrhuje, 
aby sa zrevidovala metodika zoznamu 
nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely (pozri
nápad). Mnohé príspevky vyvolávajú otázku, ako 
efektívne zdaňovať veľké technologické spoločnosti 
a digitálne korporácie (pozri príklad nápadu a 
udalosti). 

Podstatná časť myšlienok argumentuje v prospech 
harmonizácie daní a vytvorenia fiškálnej únie s 
cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie bohatstva v 
rámci európskych spoločností (pozri príklad 
myšlienky). V tejto súvislosti sa na digitálnej 
platforme zdôrazňuje množstvo možných daňových 
opatrení pre inkluzívne a spravodlivé hospodárstvo 
(pozri príklad nápadu). Daňové subjekty sú v 
súčasnosti nasledovné. Po prvé, daňové opatrenia 
na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami, ako je buď spoločný systém dane z 
pridanej hodnoty (DPH) pre elektronický obchod, 
alebo požiadavka, aby spoločnosti platili DPH len vo
svojich domovských krajinách (pozri nápad). Po 
druhé, zdaňovanie súvisiace so životným prostredím
a zmenou klímy si okrem iného vyžaduje 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ
(pozri príklad myšlienky) alebo daň z udržateľnosti 
(pozri príklad nápadu). Spoločné dane, ako je 
zdaňovanie uhlíkovej stopy, sa tiež považujú za 
spôsob preklenutia nerovností medzi krajinami EÚ a 
zlepšenia fungovania jednotného trhu (pozri nápad). 
V tejto súvislosti sa uskutočnila udalosť, v ktorej sa 
uskutočnila potreba reformy rozpočtových pravidiel 
EÚ uplatniteľných v členských štátoch s cieľom 
zabezpečiť udržateľnú obnovu po pandémii COVID-
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19 a zabezpečiť verejné investície potrebné na 
zelenú a digitálnu transformáciu (pozri   podujatie)  . 

Po tretie, výzva na zdanenie spotrebného tovaru na 
základe výrobných podmienok (práca, suroviny, 
mzdy) na podporu spravodlivého obchodu a nie 
voľného obchodu (pozri príklad nápadu). Posledná 
skupina daňových opatrení patrí do rôznych oblastí 
vrátane zdaňovania na podporu rodovej rovnosti s 
výzvou umožniť uplatňovanie nulovej alebo zníženej 
sadzby DPH na sanitárne výrobky žien (pozri 
nápad).

Posilnenie európskeho 
jednotného trhu 
Viaceré príspevky súvisia s potrebou ďalšieho 
posilnenia európskeho jednotného trhu, pričom 
dôraz sa kladie na hospodárske politiky vzhľadom 
na to, že zameranie Komisie sa čoraz viac 
presunulo na iné oblasti politiky (pozri príklad 
myšlienky a podujatia). V skutočnosti mnohí 
účastníci považujú jednotný trh EÚ s tovarom, 
službami, kapitálom a ľuďmi za hodnotnejšie 
aktívum EÚ (pozri príklad   nápadu  ). 

V niektorých príspevkoch sa zdôrazňuje hodnota a 
význam prepojenia miestnych ekosystémov v celej 
Európe, prostredníctvom ktorých sa vyvinuli rôzne 
formy odborných znalostí a know-how (pozri   nápad  ).

Okrem toho mnohé príspevky poukazujú na 
možnosť, vzhľadom na výrazné zvýšenie nákladov 
na kontajnerovú dopravu, aby EÚ vrátila 
nadnárodné továrne, ako napríklad výrobu 
mikročipu, ktorá sa predtým presťahovala do 
ázijských krajín z dôvodu nižších výrobných 
nákladov (pozri nápad a nápad). Jeden občan 
navrhuje vypracovať hospodársku politiku s cieľom 
prilákať globálne spoločnosti do EÚ v rámci 
európskej politiky v oblasti podnikania s jednotným 
zdaňovaním v celej EÚ (pozri nápad). 

Celkovo sa v myšlienkach opakuje, že členské štáty 
by mali zlepšiť presadzovanie existujúceho acquis v 
hospodárskej oblasti a vyhnúť sa protekcionizmu, 
aby sa jednotný trh stal atraktívnejším a 
konkurencieschopnejším (pozri príklad nápadu). 
Ďalšie myšlienky obhajujú posilnenie funkcií ECB 
(pozri príklad myšlienky), obmedzenie záujmov 
lobovania v EÚ (pozri príklad   myšlienky  ) a 
posilnenie cezhraničnej prepojenosti. Ako aj 
zlepšenie prepojenia s vidieckymi oblasťami (pozri 
nápad). 

Spoločné dane, ako je zdaňovanie uhlíkovej stopy a 
mena, sa považujú za spôsob, ako preklenúť 
nerovnosti medzi krajinami EÚ a zlepšiť fungovanie 
jednotného trhu (pozri nápad). V tejto súvislosti sa 

uskutočnila udalosť, v ktorej sa uskutočnila potreba 
reformy rozpočtových pravidiel EÚ uplatniteľných v 
členských štátoch s cieľom zabezpečiť udržateľnú 
obnovu po pandémii COVID-19 a zabezpečiť 
verejné investície potrebné na zelenú a digitálnu 
transformáciu (pozri   podujatie  ). 

Účastník opakuje, že pravidlá vnútorného trhu by sa 
mali harmonizovať, aby sa zlepšilo fungovanie 
cezhraničného obchodu. Okrem toho by sa 
vyhliadky na rast a rozširovanie MSP mali 
posudzovať na základe testu MSP, aby sa 
zabezpečilo, že predpisy budú zodpovedať 
skutočným potrebám podnikateľov a občanov (pozri 
nápad). 

Niekoľko nápadov kladie dôraz na cestovný ruch 
ako na strategické odvetvie pre rast európskeho 
hospodárstva (pozri nápad). 

Napokon, myšlienka potvrdzuje, že prijatie 
esperanto ako európskeho jazyka by bolo 
ekonomicky prospešné (pozri   nápad)  .

Zvýšiť pracovné miesta 
Pri diskusiách o tom, ako podporiť zamestnanosť, 
prispievatelia identifikujú celý rad otázok, od potreby
zvyšovania úrovne zručností pracovníkov až po 
prispôsobenie sa meniacemu sa trhu práce a 
potrebu riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a 
prispôsobiť sa podmienkam spôsobeným ochorením
COVID-19. 

Prispievatelia zdôrazňujú význam podpory mladých 
ľudí, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce (pozri 
príklad podujatia). Nezamestnanosť mladých ľudí je 
najvýraznejšou otázkou v rámci tejto témy (pozri 
príklad nápadu), s osobitným odkazom 
prispievateľov do NEET (pozri nápad). Účastníci 
zdôrazňujú, že pracovné miesta na vstupnej úrovni 
sú nedostupné pre začínajúcich uchádzačov o 
zamestnanie, pretože paradoxne vyžadujú pracovné
skúsenosti (pozri nápad). Jedna myšlienka navrhuje 
začleniť niektoré hard-skills do akademických 
učebných osnov s cieľom posilniť zručnosti 
orientované na prácu (pozri nápad). Dôraz sa kladie 
aj na rozvoj kariéry s výzvami na programy a 
opatrenia na uľahčenie prístupu na trh práce EÚ s 
stážami v členských štátoch a online pracovnými 
platformami (pozri príklad nápadu). Napríklad projekt
Cesty zvyšovania úrovne zručností sa snaží 
umiestniť príležitosti na odbornú prípravu a 
vzdelávanie do centra európskeho sociálneho trhu 
(pozri   nápad  ). 

Podobne návrhy predložené platforme zahŕňajú 
prispôsobenie akademických kvalifikácií trhu práce, 
čo by zase zlepšilo zamestnateľnosť študentov 

© Kantar Public 2022 45

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/215854
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165067
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157609
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/235522
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160975
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249977
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/250373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125735
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820


(pozri nápad). S cieľom riešiť nedostatok 
kvalifikovaných pracovníkov a všeobecnejšie 
nedostatok zručností na digitalizáciu trhu práce 
(pozri nápad) jeden účastník navrhuje uľahčiť 
uznávanie odbornej prípravy nadobudnutej v 
zahraničí (pozri   nápad)  . Ďalšia skupina myšlienok, 
ktorá sa týka témy inovácie, vyzýva na vytváranie 
pracovných miest v súlade so zelenou a digitálnou 
transformáciou (pozri príklad   myšlienky  ). 

Na druhej strane účastníci zdôrazňujú potrebu 
poskytnúť viac príležitostí na profesijný rozvoj v 
technických oblastiach, kde sa vyžaduje viac 
praktických zručností (pozri nápad). V skutočnosti 
viacerí účastníci zdôrazňujú nedostatok odbornej 
prípravy a postsekundárneho vzdelávania, a teda 
neschopnosť spoločností nájsť kvalifikovaných 
zamestnancov (pozri   nápad  ). Napríklad jeden 
účastník vyzýva na podporu remeselných 
pracovných miest ako prostriedku pre mladé 
generácie na opätovné objavovanie základných 
hodnôt, a nie len na podporu pracovných miest v 
odvetví IT (pozri   nápad)  . 

Zvýšenie mobility pracovníkov v EÚ sa tiež považuje
za ekonomicky prospešné (pozri myšlienku), o ktorej
sa však diskutuje aj v súvislosti s únikom mozgov v 
niektorých krajinách (pozri udalosť). Úsilie o 
vytváranie dôstojných pracovných miest na základe 
meritokracie napreduje účastník na platforme (pozri 
nápad). 

Pokiaľ ide o pracovné podmienky, účastníci sa 
zasadzujú za podporu práce na diaľku a „flexibilnej 
práce“ s cieľom skrátiť čas odchodu zamestnancov 
do práce a fixné náklady na kancelársku 
infraštruktúru pre zamestnávateľov (pozri nápad), 
zosúladiť rodinný čas, znížiť vyľudňovanie na vidieku
(pozri nápad) a znížiť škodlivé emisie 
prostredníctvom zníženej dopravy (pozri nápad). 
Medzi ďalšie návrhy patrí zavedenie kratšieho 
pracovného týždňa (pozri príklad nápadu), zákaz 
neplatených stáží, povinné nadčasy a neisté 
pracovné zmluvy (pozri príklad nápadu) alebo 
investovanie do infraštruktúry starostlivosti o deti s 
cieľom zosúladiť súkromný a pracovný život. 

Napokon, myšlienka eliminácie letného času sa 
rozšírila o prispievateľov, ktorí diskutovali o 
ekonomických a sociálnych výhodách odstránenia 
„času šetrenia svetla“ (DST) (pozri príklad nápadu).

Spochybňovanie 
súčasného ekonomického 
modelu 
Mnohé myšlienky v rámci tejto témy zdieľajú cieľ 
znížiť nerovnosti v hospodárstvach EÚ (pozri príklad
myšlienky). Považuje sa to za kľúčové spolu s úsilím
o zvýšenie spoločenskej rovnováhy prostredníctvom
posilnenej medziregionálnej spolupráce (pozri 
nápad). 

Viaceré návrhy obhajujú zavedenie nariadenia o 
diverzifikácii zdrojov dodávok surovín a 
spracovaného tovaru do európskeho priemyslu s 
cieľom podporiť model „európskeho kapitalizmu“ 
(pozri nápad a   nápad)  . 

Viaceré príspevky tiež zdôrazňujú, že je dôležité 
zvážiť hospodársky model, ktorý presahuje rámec 
HDP, usilovať sa o inkluzívne a spravodlivé 
európske blaho (pozri príklad   myšlienky  ,   podujatia   a 
podujatia) s ukazovateľmi na meranie koncepcií 
rastu nad rámec HDP (pozri   udalosť)  . Podobne 
jeden občan tvrdí, že regulačný rámec jednotného 
trhu by mal zaviesť väčšie stimuly pre podniky, aby 
spolupracovali so spoločnosťou a životným 
prostredím (pozri myšlienku a podujatie). Zároveň sa
v myšlienke vymedzuje potreba následne 
prispôsobiť menovú politiku koncepciám 
„environmentálna taxonómia“ a „sociálna taxonómia“
(pozri nápad). Organizácie tretieho sektora sa 
zasadzujú za to, aby sa časť balíka 
NextGenerationEU vynakladala na sociálne 
zabezpečenie a územnú súdržnosť (pozri   nápad)  . 

V jednom návrhu sa navrhuje uviesť, aký vplyv majú 
rôzne dopravné návyky na uhlíkovú stopu, zvýšiť 
informovanosť a povzbudiť občanov, aby si zvolili 
najmenej znečisťujúci spôsob (pozri nápad a 
podujatie). Podobne ďalší účastník navrhuje zaviesť 
systém uhlíkových kreditných kariet pre lety 
uskutočnené v EÚ s cieľom regulovať a obmedziť 
leteckú dopravu (pozri   nápad  ). 

V rámci tejto témy sa diskutuje o súčasnom 
európskom hospodárskom systéme z 
ideologickejšieho hľadiska. Na jednej strane 
prispievatelia navrhujú stavať na kapitalizme a 
voľnom trhu s väčšou vnútornou hospodárskou 
súťažou, zníženou regulačnou záťažou, nižšími 
dotáciami a nadmernými daňovými sadzbami (pozri 
príklad nápadu). Skupina prispievateľov vyzýva, aby 
sa ekonomika stala liberálnejšou. Medzi ich návrhy 
patrí najmä zníženie byrokracie, odobratie privilégií 
politikom a zamestnancom EÚ (pozri príklad 
nápadu), zníženie daní pre nižšiu a strednú triedu, 
podpora podnikania a rozvoja malých a stredných 
podnikov, ktoré zase poskytujú pracovné príležitosti 
(pozri príklad   nápadu)  . 
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Ako už bolo uvedené, ostatní účastníci sa naopak 
usilujú o hospodárstvo viac zamerané na človeka a 
zdôrazňujú vnímané nedostatky súčasného 
hospodárskeho modelu, ako je nedostatočná 
transparentnosť pracovných podmienok a pôvodu 
tovaru vo výrobných reťazcoch (pozri príklad 
nápadu). 

V rámci tejto diskusie sa jedna myšlienka zameriava
na teóriu odrastu ako spôsob, ako obnoviť novú 
rovnováhu medzi ľudskými bytosťami a prírodou vo 
vzťahu k nekontrolovanému rastu (pozri myšlienku). 
Ďalší účastník navrhuje, aby sa ako referencia 
použil ekonomický model šišky (pozri nápad). 
Niekoľko prispievateľov podporuje iniciatívy 
obehového hospodárstva (pozri nápad a nápad). 
Ďalšie nápady týkajúce sa obehového hospodárstva
sú zverejnené v rámci témy Zmena klímy a životné 
prostredie.

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
V súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu veľký 
súbor nápadov vyvolal potrebu autonómie výroby na
posilnenie európskej hospodárskej sebestačnosti 
(pozri príklad myšlienky), sprevádzanej silnejšou 
ochranou európskej značky (pozri nápad) a 
zvýšenými dovoznými daňami ako prostriedkom na 
posilnenie suverenity Európy (pozri nápad). Novým 
vyjadrením tejto témy je snaha o sebestačnosť, 
ktorú vzniesli viacerí účastníci s cieľom dosiahnuť 
energetickú nezávislosť (pozri príklad myšlienky), 
ktorá často odkazuje na energetickú krízu vytvorenú 
strategickými reakciami na ruskú inváziu na Ukrajinu
(pozri príklad myšlienky). To je podkladom pre návrh 
európskej energetickej únie (pozri nápad). O 
koncepcii strategickej energetickej autonómie EÚ 
diskutovalo aj viacerí účastníci (pozri príklady 
myšlienky) s panelom odborníkov počas podujatia v 
Španielsku z hľadiska bezpečnosti a obrany, 
energetiky a životného prostredia a priemyselnej 
transformácie (pozri nápad). 

Podobne ako v minulosti sa vo viacerých nedávnych
príspevkoch diskutovalo o úlohe vidieckych oblastí 
pri vytváraní silnejšieho hospodárstva EÚ. Rôzne 
myšlienky poukázali na problém vyľudňovania 
vidieckych oblastí (pozri príklad myšlienky), pričom 
mnohí prispievatelia to považujú za vplyv na 
nerovnosť (pozri nápad). Účastníci zdôraznili 
význam poskytovania stimulov podnikom a mladým 
ľuďom, aby sa usadili vo vidieckych oblastiach 
prostredníctvom cieleného zdaňovania a zníženej 
byrokracie (pozri príklad nápadu). Takisto bola 

vyhlásená výzva na zvýšenie financovania pre 
mladých poľnohospodárov (pozri nápad). 

Téma sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia 
v minulom období vyvolala veľký objem súvisiacich 
myšlienok, pričom zopakovala vyššie uvedené témy.
Príspevky diskutovali o dôchodkových reformách, 
dĺžke pracovného týždňa, aktivačných politikách, 
politikách zameraných na riešenie osobitných 
problémov, ktorým čelia osoby so zdravotným 
postihnutím (pozri príklad nápadu), a systémoch 
podpory príjmov. Spomedzi nich bolo najčastejším 
návrhom zavedenie univerzálneho základného 
príjmu (pozri príklad myšlienky), pričom niektorí 
prispievatelia spochybnili účinnosť takéhoto 
opatrenia (pozri nápad). 

V podstatnej časti myšlienok sa diskutovalo o tom, 
ako by sa malo ekologické hospodárstvo realizovať 
a udržať (pozri príklad myšlienky). Jeden účastník 
tiež obhajoval organizovanie osvetových kampaní 
na európskej úrovni zameraných na dobré 
hospodárenie s vodou (pozri nápad).
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Silnejšie 
hospodárstvo, 
sociálna 
spravodlivosť a 
pracovné 
miesta

Rokovať o obnovenej sociálnej zmluve založenej na 
sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní

Zaviesť opatrenia na boj proti rastúcemu verejnému 
dlhu v EÚ

Posilniť a rozšíriť mandát ECB
Zabezpečiť, aby plány obnovy boli prísne, účinné a 

transparentné
Podpora a rast malých a stredných podnikov: kľúčové 

pre obnovu EÚ 
Financovanie budúcich opatrení pripravenosti na 

pandémiu
Adresa nedostatočného počtu zamestnancov 

zdravotníckeho pracovníka
Podporovať miestnu spotrebu a výrobu a investovať 

do nich
Prehodnotenie vidieckych oblastí v záujme 

hospodárskeho oživenia

Oživenie 
hospodárstv
a

Zaviesť bezpodmienečný základný príjem v celej EÚ
Nezamestnanosť (mládež)
Boj proti rozdielom v príjmoch v EÚ a chudobe
Meranie príležitostí na zavedenie dávok sociálnej ochrany vo 

vzťahu k robustnosti hospodárskeho základu
Zaoberať sa dlhodobou zdravotnou starostlivosťou s cieľom 

zabezpečiť bezpečnosť a dôstojnosť starších osôb a 
podporovať medzigeneračné výmeny

Koordinácia dôchodkových politík a dôchodkov v EÚ
Stanoviť minimálne normy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia a 

ochrany
Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnému bývaniu
Zaviesť spoločnú digitálnu kartu sociálneho zabezpečenia

Sociálna 
ochrana a 
sociálne 
zabezpečen
ie

Boj proti daňovým podvodom
Zjednotiť európske daňové predpisy, aby 

sa zabránilo sociálnemu dampingu
Harmonizácia daňovej politiky smerom k 

fiškálnej únii
Boj proti daňovým rajom s minimálnou 

daňou v celej EÚ
Podpora spotreby v EÚ prostredníctvom 

zdaňovania
Zdaňovanie na boj proti zmene klímy
Spravodlivé zdaňovanie na podporu 

spravodlivého obchodu

Zdaňovan
ie pre 
inkluzívne 
a 
spravodliv
é 
hospodár
stvo

Vytvoriť sociálny rozmer Európy 
prostredníctvom Európskeho piliera 
sociálnych práv

Dosiahnuť rodovú rovnosť vo všetkých 
odvetviach s rovnakou odmenou a rodovou 
kvótou

Zvýšiť úsilie o začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím

Znížiť nerovnosť a zvýšiť úsilie v boji proti 
bezdomovstvu

Zamerať úsilie na integráciu identifikovaných 
marginalizovaných skupín obyvateľstva do 
spoločnosti a bojovať proti všetkým 
formám diskriminácie

Právo na odpojenie

Inkluzívnejšia, 
sociálne 
spravodlivá 
Európa

Investície do vzdelávania, výskumu a vývoja s cieľom 
dosiahnuť európsku znalostnú ekonomiku

Znížiť priemyselnú a obchodnú závislosť od vonkajších 
krajín

Začínajúci fond 8. MSP ako hnacia sila inovácií 
Decentralizovať podniky a posilniť miestnu správu s 

cieľom znížiť územné rozdiely
Podpora udržateľného cestovného ruchu
Vytvoriť digitálnu ekonomiku
Usilovať sa o ekologické hospodárstvo
Podnecovať a podporovať podniky, aby dosiahli zelenú 

transformáciu, a zároveň zabrániť „zelenému 
umývaniu“

Rozšíriť letecký a kozmický priemysel na čele 
inovatívnych technológií

Inovácie – 
podpora rastu
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Silnejšie 
hospodárstvo, 
sociálna 
spravodlivosť a 
pracovné miesta

Ďalšie posilnenie 
jednotného 
európskeho trhu

Pokračovať v rozvoji hospodárskych politík 
EÚ s cieľom prehĺbiť hospodársku 
integráciu

Prepojenie miestnych priemyselných 
ekosystémov v celej Európe

Návrat produkčných spoločností do EÚ
Vytvoriť strategickú autonómiu v kľúčových 

odvetviach
Odrádzať od prevzatia európskych 

spoločností spoločnosťami so sídlom 
mimo Európy

Vytvorenie dopravných a energetických sietí 
v celej EÚ

Zaviesť spoločné dane na preklenutie 
nerovností v rámci EÚ

Spochybňovanie 
súčasného 
ekonomického modelu

Diverzifikovať zdroje dodávok surovín a spracovaného 
tovaru do európskych priemyselných odvetví

Zahrnúť ďalšie ukazovatele na doplnenie opatrení HDP 
do hospodárskeho modelu

Zapojiť organizácie tretieho sektora do realizácie 
programov v oblasti sociálneho zabezpečenia a 
územnej súdržnosti

Zaviesť systém uhlíkových kreditných kariet pre leteckú 
dopravu a zvýšiť informovanosť o rozdieloch v 
uhlíkovej stope medzi rôznymi druhmi dopravy

Liberalizovať ekonomiku, znížiť byrokraciu a nižšie 
dane pre nižšie a stredné triedy

Reforma modelu správy hospodárskych záležitostí EÚ s 
cieľom dosiahnuť inkluzívny a spravodlivý európsky 
blahobyt

Prechod na obehové hospodárstvo

Zvýšiť 
pracovné 
miesta

Uľahčiť cestu k pracovnému hriechu EÚ, 
najmä riešiť nezamestnanosť mladých 
ľudí na vstupnej úrovni

Prispôsobiť akademické kvalifikácie trhu 
práce s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť 
študentov

Riešenie nedostatku kvalifikovaných 
pracovníkov v záujme digitalizácie trhu 
práce

Zaviesť „práca Fex“ (pracovná časť z 
kancelárskej časti na diaľku)

Povzbudzovať mladých ľudí, aby sa 
usilovali o manuálne a remeselné 
pracovné miesta

Zjednodušenie daňových a pracovných 
politík v EÚ

Podpora mladých poľnohospodárov a 
podpora výmeny osvedčených 
postupov



5. EÚ vo svete
Myšlienky zverejnené v rámci témy EÚ vo svete 
pokrývajú rôzne témy týkajúce sa zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky, od obchodu a rôznych 
ďalších aspektov mäkkej moci až po obranu. Vo 
všeobecnosti si najopakujúcejšie témy vyžadujú 
silnejšiu prítomnosť EÚ na globálnej politickej scéne:
vo svojej susedskej politike, ako aj vo vzťahoch 
napríklad s africkými, tichomorskými a 
latinskoamerickými krajinami. Prispievatelia 
platformy sa domnievajú, že EÚ by mala byť 
odvážnejšia pri uplatňovaní mäkkej aj tvrdej sily. Od 
vzniku platformy táto téma vygenerovala celkový 
počet 3 695 príspevkov, t. j. 1 448 nápadov, 1 768 
komentárov a 479 podujatí. Rôzne myšlienky možno
zoskupiť podľa nasledujúcich tém: 

• Celkové ciele zahraničnej politiky EÚ 

• Obrana a ozbrojené sily 

• Rozhodovanie 

• Susedská politika a vzťahy s ostatnými 

• Rozšírenie 

• Obchodné politiky 

Podujatia 
Nedávne podujatia organizované v rámci témy EÚ 
vo svete boli do veľkej miery ovplyvnené radikálne 
odlišným geopolitickým kontextom, ktorý bol 
spôsobený inváziou Ruska na Ukrajinu. 

Vypuknutie konfliktu viedlo k zorganizovaniu 
viacerých podujatí týkajúcich sa úlohy EÚ a jej 
hospodárskych a diplomatických vzťahov s 
Ukrajinou a Ruskom. Išlo o online podujatie v 
Nemecku so 64 účastníkmi (pozri   podujatie  ), na 
ktorom sa účastníci pýtali dvoch zástupcov EÚ na 
postoj zahraničnej politiky EÚ v prebiehajúcom 
konflikte a na účinky sankcií EÚ voči Rusku. Na 
inom online podujatí vo Francúzsku si účastníci 
vymenili názory so zástupcom EÚ o spôsoboch, 
ako znížiť závislosť EÚ od ruských dodávok plynu 
(pozri podujatie). Vojna tiež obnovila záujem o 
témy, ako je spoločná obrana a rozšírenie EÚ, o 
ktorých sa diskutovalo počas niektorých udalostí. 
Napríklad na seminári v Poľsku sa diskutovalo 
najmä o potrebe podporiť rozšírenie EÚ (pozri 
podujatie). 

Zorganizovali sa aj ďalšie podujatia, napríklad 
fórum venované migrácii, rasizmu a vzťahom 
medzi EÚ a Afrikou v rámci Konferencie o 
budúcnosti Európy (pozri   podujatie)  . 
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Celkové ciele zahraničnej 
politiky EÚ
Mnohé príspevky v rámci témy EÚ vo svete chcú, 
aby EÚ posilnila svoju úlohu globálneho aktéra a 
prispela k globálnemu multilateralizmu, ako aj aby 
chránila demokraciu a využila svoju mäkkú silu proti 
vzostupu autoritárstva na celom svete (pozri príklad 
myšlienky). Väčšina týchto myšlienok smeruje k 
jednotnejšej EÚ vzhľadom na globálne výzvy, ako sú
tie, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv a 
zmena klímy (pozri príklad   myšlienky  ). 

Diskusie o úlohe EÚ vo svete boli obzvlášť 
poznačené afganskou a ukrajinskou krízou. 
Prispievatelia zdôraznili význam geopolitickej zmeny
vyvolanej rastúcim odstupom Spojených štátov od 
zahraničných vecí a konfliktov. Mnohí prispievatelia 
považujú návrat Talibanu k moci ako neúspech 
Západu a ako znamenie, že je čas, aby EÚ prevzala
svoju vlastnú úlohu v otázkach zahraničnej politiky, 
nezávisle od svojej strategickej aliancie s USA (pozri
príklad nápadu). Táto opakujúca sa výzva na 
jednotný prístup k zahraničnej politike bola 
predmetom viacerých udalostí (pozri príklad 
udalosti). Pokiaľ ide o veľkú krízu na ukrajinskej 
hranici s Ruskom, EÚ vyzýva EÚ, aby pomohla 
Ukrajine (pozri príklad   nápadu  ) a vystupovala 
jednotne proti vojenským hrozbám Ruska, aby tak 
neopakovala chyby minulosti, keď rozdelená EÚ 
ponechala príliš veľa priestoru zahraničným 
mocnostiam, najmä USA, pri riešení vojenských kríz 
(pozri príklad nápadu). V súvislosti s úlohou USA, 
bez ohľadu na ich názor na ukrajinskú krízu, 
niektoré príspevky odhaľujú pocit nedôvery voči 
hlavnému spojencovi EÚ (pozri nápad). 

Prispievatelia vyjadrujú názor, že úloha EÚ sa mení 
vzhľadom na rastúce obavy v súvislosti s núdzovou 
situáciou v oblasti klímy, meniacou sa hospodárskou
a geopolitickou rovnováhou moci, hlavnými výzvami 
pre multilateralizmus a globálnym bojom proti 
pandémii COVID-19 (pozri príklad udalosti, pozri 
príklad nápadu). Preto viacerí prispievatelia 
vyjadrujú názor, že EÚ by mala byť odvážnejšia pri 
uplatňovaní mäkkej aj tvrdej sily (pozri príklad 
myšlienky a   myšlienky)  . 

Pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, jedna z 
najschválnejších myšlienok v rámci tejto témy 
navrhuje potrebu spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky s cieľom zaistiť bezpečnosť 
Európanov a zároveň podporovať demokraciu, 
ľudské práva, právny štát a ochranu životného 
prostredia vo svojom susedstve a na celom svete 
(pozri   nápad)  . V ďalšej myšlienke sa navrhuje 
posilnenie ochrany ľudských práv v doložkách 
dohôd o zahraničnom obchode podpísaných EÚ 

(pozri nápad). Mnohé myšlienky podporujú 
feministickú zahraničnú politiku EÚ v tom zmysle, že
EÚ by mala dôrazne brániť práva žien na celom 
svete (pozri príklad myšlienky), ale aj 
prostredníctvom prístupu založeného na pozitívnom 
mieri a kultúrnej citlivosti (pozri   nápad  ). 

Prispievatelia preto žiadajú väčšiu spoluprácu medzi
členskými štátmi a potrebu zastaviť hospodársku 
súťaž medzi členskými štátmi na medzinárodnej 
úrovni (pozri myšlienku). Je to výzva na vytvorenie 
spoločného európskeho systému vývozu zbraní s 
prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečilo, že zbrane 
vyrobené v EÚ nespôsobujú konflikty na celom 
svete a vedú k porušovaniu ľudských práv (pozri 
nápad). 

Zatiaľ čo väčšina myšlienok si vyžaduje jednotnejšiu 
a integrovanejšiu EÚ, čím sa posilní úloha EÚ ako 
globálnej sily práva a spravodlivosti otvorenej 
interakcii s rôznymi multilaterálnymi inštitúciami na 
celosvetovej aj regionálnej úrovni (pozri príklad 
myšlienky a myšlienky   )  , iné chcú, aby sa EÚ 
zamerala na svoju úlohu hospodárskeho aktéra, ako
sa pôvodne predpokladalo. V tejto súvislosti sa 
domnievajú, že EÚ by nemala prevziať úlohu 
geopolitického aktéra, ale mala by si radšej 
zachovať svoju prvotnú funkciu spoločného 
hospodárskeho trhu. Účastníci sa domnievajú, že 
keďže EÚ nie je suverénnym štátom, nemôže 
vykonávať politickú úlohu globálneho aktéra (pozri 
príklad   ide  a).

Obrana a ozbrojené sily
Opakujúcou sa a často diskutovanou čiastkou je 
potreba posilniť tvrdú moc EÚ (pozri príklad 
udalosti), a to tak zvýšením rozpočtu EÚ na obranu 
(pozri nápad), ako aj posilnením európskeho 
obranného priemyslu s cieľom dosiahnuť strategickú
autonómiu (pozri príklad myšlienky). Prispievatelia 
tiež obhajujú vytvorenie spoločnej európskej armády
(pozri príklad nápadu), jednej z najschválenejších 
myšlienok v tejto oblasti alebo integrácie 
ozbrojených síl členských štátov na úrovni EÚ (pozri
príklad nápadu). Niektorí prispievatelia uznávajú 
existujúce iniciatívy v prospech spoločnej európskej 
vojenskej politiky, ako je strategický kompas EÚ pre 
bezpečnosť a obranu. Jeden z nich žiada, aby sa 
venovala väčšia pozornosť sociálnemu rozmeru 
armády (t. j. pracovným podmienkam v ozbrojených 
silách, pozri nápad). Niektorí prispievatelia sú však 
skeptickejší, ak nie úplne proti myšlienke spoločnej 
európskej armády. Jedna z nich požaduje, aby sa 
nesledovala myšlienka európskej armády, a žiada, 
aby sa vojenské investície jednotlivých krajín 
zamerali na NATO (pozri   nápad)  . 
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Prispievatelia tiež navrhujú vytvorenie 
špecializovaných síl alebo inštitúcií na úrovni EÚ, 
ako je napríklad európska národná garda, ktorá by 
sa nasadila v núdzových situáciách, napríklad v 
dôsledku prírodných katastrof (pozri príklad 
nápadu). Iní účastníci chcú tiež vytvoriť európsku 
spravodajskú službu (pozri príklad nápadu). Niektorí 
prispievatelia navrhujú aj zriadenie Európskej 
vojenskej akadémie (pozri príklad nápadu). Pokiaľ 
ide o vojenské vzdelávanie, jeden účastník navrhuje 
aj zriadenie základného vojenského výcviku pre 
európsku mládež (pozri nápad). V prípade 
niektorých prispievateľov znamená vnímaný úpadok 
aliancie medzi EÚ a USA aj intenzívnejšiu 
spoluprácu a koordináciu v zahraničnej politike 
medzi členskými štátmi EÚ (pozri príklad   nápadu)  .

Rozhodovanie 
Rozhodovací proces EÚ sa často považuje za 
pomalý a dosť neúčinný, pokiaľ ide o prijatie 
rýchlych opatrení v reakcii na bezprostrednú výzvu. 
S cieľom prekonať tento problém účastníci 
napredujú v mnohých myšlienkach na reformu 
rozhodovacieho procesu EÚ. 

Prispievatelia sa domnievajú, že je kľúčové, aby EÚ 
konala ako jeden pevný a jednotný subjekt na 
medzinárodnej politickej scéne s cieľom zachovať a 
ďalej posilniť svoju úlohu. Na dosiahnutie tohto cieľa
viaceré príspevky zvyšujú potrebu spoločnej 
zahraničnej politiky (pozri   nápad)  . Výzva na 
posilnenie schopnosti EÚ zohrávať úlohu v 
zahraničnej a bezpečnostnej politike bola témou aj 
vo fínskej verejnej konzultácii Európske fórum, v 
ktorej sa diskutovalo o súčasných a budúcich 
úlohách Fínska v Európe a EÚ (pozri   podujatie)  . 

Mnohé príspevky si vyžadujú prehodnotenie pravidla
jednomyseľnosti. Jedna časť myšlienok zdôrazňuje 
skutočnosť, že súčasná situácia založená na 
pravidle jednomyseľnosti umožňuje jednému 
členskému štátu blokovať spoločnú zahraničnú 
politiku (pozri príklad myšlienky a udalosti). 
Považuje sa to za problematické, pretože bráni EÚ v
tom, aby mala dôveryhodný, stabilný a silný hlas vo 
svete. Podľa vyjadreného nápadu by preto EÚ mala 
prejsť na systém hlasovania „absolútnou“ väčšinou. 
Jedna z najschválenejších myšlienok v rámci tejto 
témy poskytuje podrobný opis systému hlasovania 
absolútnou väčšinou pre členské štáty, ktorý 
podporuje jednoduchá väčšina poslancov 
Európskeho parlamentu, aby EÚ mohla prijať 
výkonné opatrenia a vytvoriť skutočnú a 
dôveryhodnú zahraničnú politiku (pozri nápad). 
Podobne ako pri diskusiách v rámci európskej 
demokracie sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou 

prezentuje aj ako alternatíva k súčasnému pravidlu 
jednomyseľnosti (pozri príklad   myšlienky  ). 

Posledná podtéma sa zaoberá právomocami 
Európskeho parlamentu. Niektorí prispievatelia sa 
domnievajú, že hoci Európsky parlament podporil 
koncepciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky (SZBP) od jej vzniku a snažil sa rozšíriť jej 
rozsah pôsobnosti, stále zohráva len okrajovú úlohu 
pri tvorbe zahraničnej politiky EÚ. Preto sa 
domnievajú, že je nevyhnutné prideliť Európskemu 
parlamentu viac právomocí v oblasti zahraničnej 
politiky (pozri príklad   myšlienky)  .

Politikasusedstva a vzťahy
s ostatnými 
Podtéma myšlienok sa týka diplomatického 
zastúpenia EÚ, pričom v širšom zmysle 
prispievatelia vyzývajú inštitúcie EÚ, aby 
viditeľnejšie zastupovali a obhajovali svoje záujmy 
vo svete (pozri príklad myšlienky). V tejto súvislosti 
navrhujú, aby veľvyslanectvá členských štátov EÚ 
boli nahradené jediným veľvyslanectvom EÚ, ktoré 
by zastupovalo a zjednocovalo všetky členské štáty 
EÚ. Podľa jedného účastníka by sa to mohlo 
dosiahnuť reformou existujúcej služby Európskej 
únie pre vonkajšiu činnosť (ESVČ, pozri nápad). 
Mohlo by to znamenať aj jednotné členstvo v EÚ vo 
všetkých medzinárodných inštitúciách, ako je NATO 
(pozri príklad myšlienky), alebo jedno jediné a stále 
zastúpenie v Bezpečnostnej rade OSN (pozri 
nápad). Medzi ďalšie myšlienky patrí vytvorenie 
spoločného pasu EÚ pre všetkých európskych 
občanov (pozri príklad myšlienky) a systematické 
využívanie európskej vlajky a európskej hymny v 
medzinárodnom kontexte (pozri príklad   myšlienky  ). 

Udalosť v Poľsku a s ňou súvisiaca myšlienka (pozri 
udalosť a nápad) zopakovali hospodársky význam 
obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom 
a EÚ pre Poľsko a celú EÚ, a to aj po brexite. 
Príspevky v rámci tejto témy sa týkajú najmä 
politických vzťahov EÚ s Ruskom a Čínou (pozri 
príklad podujatia). Prispievatelia zdôrazňujú potrebu 
zásadne prehodnotiť zahraničnú politiku EÚ 
uplatňovaním odvážnejšieho prístupu v súlade s 
tým, o čom sa diskutovalo v predchádzajúcich 
témach. Jeden účastník napríklad tvrdí, že EÚ by 
mala zvýšiť svoju námornú prítomnosť v indicko-
tichomorskej oblasti (pozri   nápad)  . Iní prispievatelia 
na platforme však diskutujú o stanovisku, že pokiaľ 
ide o Čínu, EÚ by mala nielen zaujať jednotnejší a 
tvrdší postoj vo svojich diplomatických vzťahoch 
vzhľadom na veľmi odlišné systémy hodnôt, ale 
mala by tiež vypracovať stratégiu zahraničných 
investícií Európskej únie na boj proti vplyvu Číny na 

© Kantar Public 2022 52

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197836
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/253575
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/112927
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/112927
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/122200
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/169727
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/24586
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/110386
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/200476


celom svete a najmä v rozvojových krajinách (pozri 
nápad). 

Pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom a východoeurópskymi
krajinami, niektorí účastníci podujatia diskutujúci o 
vzťahoch medzi Nemeckom a pobaltskými krajinami 
okrem iného vyzvali EÚ, aby podporila opozíciu v 
Bielorusku (pozri podujatie). Jeden účastník chce, 
aby sa EÚ viac zapájala do politického napätia, ku 
ktorému dochádza v susedných štátoch, ako je 
Čierna Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo, alebo 
dokonca v jej vlastných členských štátoch, ako je 
Cyprus (pozri nápad). V tejto súvislosti tento 
účastník vyjadril znepokojenie aj nad vzťahom medzi
EÚ a Tureckom a medzi EÚ a Srbskom. EÚ sa tiež 
nabáda, aby zohrávala vedúcu úlohu v procese 
budovania mieru medzi Izraelom a Palestínou (pozri 
príklad   nápadu  ). 

Pokiaľ ide o vzťahy EÚ s mimoeurópskymi krajinami,
a najmä s africkými štátmi, prispievatelia vyjadrujú 
názor, že by sa malo posilniť partnerstvo a 
prepracovať obchodné vzťahy s Afrikou (pozri 
príklad z   predvečer  ). Iní občania požadujú silnejšie 
dvojstranné partnerstvá medzi jednotlivými 
členskými štátmi a africkými krajinami, a to aj s 
cieľom riešiť otázky migrácie. Tento druh myšlienok 
sa podrobnejšie uvádza v kapitole o migrácii. 
Existujú aj niektoré výzvy na odklon od zachovania 
ekonomického a politického dedičstva bývalých 
koloniálnych systémov (pozri   nápad)  . Aj v súvislosti 
so vzťahmi s africkým kontinentom jeden účastník 
nalieha na EÚ, aby udelila úplné uznanie 
Somalilandu ako suverénnej krajiny (pozri nápad). 
Niektorí prispievatelia žiadajú silnejšie partnerstvo 
medzi EÚ a inými regionálnymi multilaterálnymi 
organizáciami vrátane Africkej únie, Mercosuru a 
ASEAN-u (pozri príklad   myšlienky  ).

Ezväčšovanie
Opakujúcou sa témou je rozšírenie EÚ. Návrhy na 
ďalšie rozširovanie, najmä na západný Balkán, 
dostávajú pomerne vysoký počet súhlasov 
účastníkov. Jeden z najviac schválených príspevkov 
v rámci tejto témy si vyžaduje ďalšie rozširovanie EÚ
o integráciu partnerov zo západného Balkánu s 
cieľom zabezpečiť mier a stabilitu v regióne (pozri 
nápad). Zorganizovali sa aj rôzne podujatia, v 
ktorých sa diskutovalo o otázkach týkajúcich sa 
rozšírenia EÚ a západného Balkánu (pozri príklad 
podujatia). Na jednom mládežníckom podujatí v 
Nemecku mladí účastníci požadovali väčšie 
zapojenie EÚ na západnom Balkáne, a to aj ako 
aktér v oblasti bezpečnosti (pozri podujatie). Počas 
konferencie v Maďarsku (pozri podujatie), na ktorej 
sa zúčastnili viacerí politici a akademici, ktorí 
zdôraznili význam rozšírenia na západný Balkán pre

budúcnosť Európskej únie, bol prijatý výrazne pro-
rozšírený postoj. Rôzne príspevky sa zameriavajú 
na geopolitický aspekt rozširovania EÚ (pozri príklad
myšlienky), zatiaľ čo iné zdôrazňujú, že vyhliadky 
pristúpenia k EÚ sú hnacou silou hospodárskych 
reforiem a posilnenia právneho štátu v krajinách, 
ktoré žiadajú o členstvo v EÚ (pozri príklad nápadu).
V súvislosti s požiadavkami na rozšírenie EÚ na 
západný Balkán existuje výzva na úplné uznanie 
Kosova (pozri príklad nápadu). Myšlienka rozšírenia 
EÚ o Kosovo však vyvoláva rôzne pripomienky, 
ktoré sú z rôznych dôvodov proti tejto perspektíve. 
Ďalší účastník požaduje bezvízový vstup do EÚ pre 
ľudí z Kosova (pozri   nápad  ). 

Hoci niektorí účastníci menej často než tí, ktorí 
podporujú rozširovanie, vyjadrili nesúhlas s ďalším 
rozširovaním EÚ, pričom zdôraznili, že je potrebné 
uprednostniť vnútorné otázky súčasnej Únie (pozri 
príklad nápadu). Jeden príspevok žiada EÚ, aby 
prestala považovať Turecko za kandidátsku krajinu 
(pozri   nápad  ). Jeden respondent vo všeobecnosti 
kritizuje nejednoznačnosť, ktorú EÚ prejavila vo 
svojej politike rozširovania (pozri nápad). Podľa nej 
to spôsobuje frustráciu a nestabilitu v kandidátskych 
krajinách. Preto musí EÚ podľa jej názoru raz a 
navždy objasniť svoj postoj k rozširovaniu.

Trade politiky
O nápadoch týkajúcich sa obchodných a 
hospodárskych vzťahov účastníci menej diskutujú. 
Téma posilňovania obchodných vzťahov a dohôd 
medzi EÚ a inými krajinami sveta sa však často 
spomína medzi myšlienkami vyžadujúcimi silnejšiu a
aktívnu globálnu EÚ. 

Skupina príspevkov v rámci témy EÚ vo svete chce 
posilniť obchodné politiky a reformovať obchodné 
dohody v súlade s hodnotami EÚ, či už pokiaľ ide o 
dodržiavanie ľudských práv alebo dodržiavanie 
environmentálnych noriem (pozri príklad nápadu). 
Všeobecne schválená myšlienka si vyžaduje 
reformu obchodnej a investičnej politiky EÚ a 
obnovenie globálneho multilateralizmu, ktorého 
jadrom je vytváranie dôstojných pracovných miest a 
ochrana základných a ľudských práv vrátane práv 
pracovníkov a odborových zväzov (pozri príklad 
nápadu). Na nemecky hovoriacom seminári 
účastníci diskutovali o obchodnej politike EÚ a jej 
dôsledkoch v krajinách tretieho sveta, najmä vo 
vzťahu k odvetviam charakterizovaným zlými 
pracovnými podmienkami, detskou prácou a 
negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ako je 
textilný priemysel (pozri   podujatie)  . 

V prípade niektorých prispievateľov zdravotná a 
klimatická kríza poukázali na hranice vysoko 
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globalizovaného a vzájomne závislého európskeho 
hospodárstva. Nedostatok rúšok počas zdravotnej 
krízy, problémy s globálnymi dodávateľskými 
reťazcami po pandémii a vplyv svetového obchodu 
na životné prostredie vyvolali výzvy na 
opätovnúindustrializáciu a zvýšenie miestnej výroby 
(pozri nápad). V tejto súvislosti mnohí prispievatelia 
žiadajú zvýšenú koordináciu medzi členskými štátmi 
EÚ, pokiaľ ide o riadenie rizík dodávateľských 
reťazcov (pozri príklad nápadu). Ďalší účastník 
navrhuje zriadenie špecializovanej inštitúcie na 
predvídanie a boj proti nedostatku strategických 
zdrojov. Mohlo by to mať podobu európskeho 
observatória (pozri   nápad  ).

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022) 
Najnovšie myšlienky v rámci tejto témy sa týkali 
ruskej vojny agresie proti Ukrajine, čím sa posilnili 
témy z poslednej publikovanej správy. 

Vo všeobecnosti nové príspevky požadovali 
európsku podporu pre Ukrajinu, ale tiež obhajovali 
riešenia na ukončenie konfliktu (pozri príklad 
nápadu). V tejto súvislosti príspevky niekedy 
odrážali radikálne odlišné postoje, pričom väčšina 
prispievateľov uvítala iniciatívy spoločnej 
zahraničnej politiky prijaté EÚ (pozri príklad 
myšlienky) a niekoľko z nich ich kritizovalo (pozri 
príklad   myšlienky  ). 

Vyjadrili sa tiež obavy z ruských geopolitických 
ambícií v pobaltských štátoch a z ruského vplyvu na 
západnom Balkáne (pozri nápad). Okrem toho sa 
často spomínala úloha NATO vo vzťahu ku konfliktu 
(pozri príklad myšlienky). Žiadosti o členstvo v EÚ 
predložené Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom v 
reakcii na ruskú agresiu Ukrajiny podnietili ešte 
častejšie diskusie o rozšírení EÚ na platforme, 
pričom niektorí účastníci boli otvorenejší pokračovať 
v ďalšom rozširovaní Únie a iní obhajovali oveľa 
miernejšiu politiku rozširovania (pozri príklad 
nápadu). 

Konflikt urobil z úlohy EÚ pri ochrane ľudských práv 
a demokracií na celom svete ešte dôležitejšiu 
otázku. Rôzni prispievatelia obhajovali význam 
pestovania diplomatických vzťahov s inými 
demokraciami na celom svete, ktorých zvrchovanosť
ohrozujú autokratické štáty, ako je Taiwan (pozri 
nápad). V ďalších príspevkoch sa namiesto toho 
diskutovalo o povahe vzťahov medzi EÚ a 
neliberálnymi štátmi, ako sú Irán, Čína a Turecko 
(pozri príklad myšlienky), pričom sa presadzoval 

väčší dialóg a hospodárska spolupráca s týmito 
štátmi.
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Obrázok 15 – Mapa mysle „EÚ vo svete“ časť 1 

EÚ vo svete

Podpora demokratických hodnôt a ľudských práv
Podniknúť kroky proti štátom, ktoré porušujú 

medzinárodné zmluvy
Posilniť spoločnú zahraničnú politiku
Podporovať strategickú autonómiu EÚ
Zvýšiť zameranie na prvotnú funkciu spoločného 

hospodárskeho trhu EÚ
Prijať spoločné opatrenia v ukrajinskej kríze

Celkový cieľ 
zahraničnej politiky EÚ

Vytvoriť európsku armádu
Vytvoriť špecializovanejšie sily alebo obranné 

inštitúcie na úrovni EÚ; ako napríklad 
spravodajská služba 

Zriadiť spoločné európske ozbrojené sily na 
nedefenzívne účely, ako je napríklad 
európska národná garda

Obrana a 
ozbrojené sily

Zvýšiť viditeľnosť a vplyv EÚ ako globálnej 
veľmoci

Podporovať väčšiu spoluprácu medzi 
členskými štátmi

Prehodnotiť pravidlo jednomyseľnosti na 
hlasovanie absolútnou alebo kvalifikovanou 
väčšinou

Prideliť Európskemu parlamentu viac 
právomocí v oblasti zahraničnej politiky

Rozhodovanie



Obrázok 16 – Mapa mysle „EÚ vo svete“, časť 2

EÚ vo svete

Susedská politika a 
vzťahy s ostatnými

Zaviesť jednotné veľvyslanectvo EÚ, ktoré bude 
zastupovať členské štáty

Zaujať asertívny postoj voči Rusku a Číne proti ochrane 
európskych hospodárskych partnerstiev s týmito 
krajinami

Vypracovať stratégiu EÚ pre zahraničné investície na boj 
proti vplyvu Číny na celom svete

Rozvíjať silnejšie partnerstvá medzi EÚ a africkými 
krajinami, ako aj inými krajinami, ktoré nie sú 
západnými krajinami, a to aj prostredníctvom 
organizácií ako Africká únia alebo Mercosur

Podporovať silnejšie dvojstranné partnerstvá medzi 
členskými štátmi a rozvojovými krajinami

Jednotné zastúpenie EÚ v medzinárodných inštitúciách, 
ako je NATO alebo jednotné a stále zastúpenie v 
Bezpečnostnej rade OSN

Prevziať vedúcu úlohu v budovaní mieru medzi Izraelom 
a Palestínou

Rozšírenie

Pokračovať v rozširovaní smerom 
na západný Balkán

Integrácia Ukrajiny, Moldavska a 
Gruzínska do EÚ

Pokročiť v rozširovaní EÚ vs. bez 
ďalšieho rozširovania

Uznať Kosovo a podporiť jeho 
integráciu v EÚ

Obchodné politiky

Predvídanie a hľadanie koordinovaných 
riešení pre nedostatok zdrojov v 
krízach dodávateľského reťazca

Podporovať obchodné dohody v súlade s 
hodnotami EÚ

Podporovať hospodársku spoluprácu a 
rast v rámci EÚ aj mimo nej

Investície do miestnej výroby a zvýšenie 
priemyselnej autonómie



6. Hodnoty a
práva, právny

štát,
bezpečnosť

Téma Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 
priniesla celkovo 5 351 príspevkov (1 768 nápadov, 
2 910 komentárov a 673 podujatí), pričom 
prispievatelia napredujú v myšlienkach o rôznych 
právach a slobodách, ako sú LGBTIQ a rodová 
rovnosť, a o začlenení osôb so zdravotným 
postihnutím a diskutujú o koncepcii európskych 
hodnôt ako hlavnej zásady. Vzhľadom na 
rôznorodosť názorov na platforme iní prispievatelia 
vyzvali na rešpektovanie konzervatívnejších 
názorov, ktoré sú často spojené s ochranou 
náboženských hodnôt. Ďalšia podstatná téma v 
rámci tejto témy sa zaoberá potrebou presadzovať a
obhajovať právny štát, pokiaľ ide o to, čo sa opisuje 
ako „nebezpečenstvo vzostupu neliberálnych 
demokracií“ v rámci EÚ, a potrebu posilniť 
demokratické hodnoty EÚ. Nedávne príspevky 
diskutovali o vojne na Ukrajine a potrebe, aby EÚ 
zvýšila svoje vojenské spôsobilosti. Príspevky 
pokrývajú tieto témy: 

• Práva a slobody 

• Inkluzívna spoločnosť 

• Ochrana právneho štátu 

• Bezpečnosť 

• Hodnoty EÚ 

• Lobovanie a korupcia 

Podujatia 
V súvislosti s témou hodnôt, práv, právneho štátu a
bezpečnosti sa na podujatí za okrúhlym stolom vo 
Francúzsku (pozri podujatie) diskutovalo o 
hodnotách EÚ a rovnako sa riešili výzvy 
vyplývajúce z kultúrnej a jazykovej rozmanitosti EÚ
na nemeckej konferencii organizovanej v 
spolupráci s menšinami v nemecko-dánskej 
pohraničnej oblasti, ktorá sa zamerala najmä na 
hodnotu a význam menšín v spoločnosti (pozri 
podujatie). 

Inkluzívna spoločnosť, rodová rovnosť, boj proti 
rasizmu (pozri podujatie) a anti-LGTBIQ fóbia boli 
najčastejšími témami podujatí organizovaných v 
rámci tejto témy, najmä v Grécku, Taliansku, 
Francúzsku a Belgicku. V Dánsku mali podujatia 
zamerané na hodnoty a práva najmä cestovné 
semináre s cieľom zapojiť mladých ľudí na 
niekoľkých stredných školách po celej krajine (pozri
podujatie) 

Počas online podujatia, ktoré sa týkalo základných 
príčin, prevencie a reakcií na zneužívanie, sa vo 
veľkej miere diskutovalo o diskriminácii a násilí na 
základe pohlavia (pozri udalosť). Pri príležitosti 
medzinárodného dňa práv žien sa zorganizovalo 
podujatie s cieľom diskutovať o politických 
opatreniach na posilnenie rodovej rovnosti (pozri 
príklad podujatia). Zatiaľ čo študentské podujatie 
sa zaoberalo domácim násilím a rodovo 
motivovaným násilím (pozri   podujatie)  . 

Nedávno niektoré udalosti diskutovali o otázkach 
týkajúcich sa bezpečnosti a obrany, ktoré sa 
dotýkali ruskej invázie na Ukrajinu. Na jednom 
podujatí sa diskutovalo najmä o dôsledkoch vojny 
na Ukrajine pre bezpečnosť a obranu EÚ (pozri 
podujatie), zatiaľ čo iné sa zameralo na vyhliadky 
na dosiahnutie strategickej autonómie (pozri 
udalosť).
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Práva a slobody
Téma práv a slobôd je svojou veľkosťou podstatná, 
najmä vzhľadom na širokú škálu druhov práv a 
slobôd predložených prispievateľmi. 

Veľká skupina myšlienok o právach a slobodách 
diskutuje o ochrane ľudských práv a slobôd vo 
všeobecnosti (pozri príklad myšlienky). Jedna z 
najschválenejších myšlienok v tejto téme naznačuje 
posilnenie vymožiteľnosti rôznych nástrojov v oblasti
ľudských práv v právnom systéme EÚ (pozri 
myšlienku), zatiaľ čo iní vidia potrebu aktualizácie 
ľudských práv, aby vyhovovali súčasnej a budúcej 
spoločenskej realite (pozri príklad   myšlienky  ). 

Dotýkajú sa rôznych druhov ľudských práv, ktoré sú 
hospodárskymi, sociálnymi, kultúrnymi, občianskymi
a politickými právami. Niektorí účastníci poukazujú 
na porušovanie ľudských práv na európskych 
hraniciach, na ktoré niektorí prispievatelia odsúdia 
prevádzačov (pozri príklad   myšlienky  ). 

Občianske a politické práva sú v rámci tejto témy 
vysoko prítomné na platforme, pričom medzi 
príspevkami (pozri príklad myšlienky) je najviac 
prítomný právo na súkromie a slobodu prejavu. Tieto
príspevky o slobode pred diskrimináciou sú 
zoskupené do samostatnej témy inkluzívnej 
spoločnosti, pretože majú značnú veľkosť. 

Vzhľadom na našu meniacu sa spoločnosť sa 
rozmanitá škála príspevkov zameriava na otázky 
týkajúce sa práv a slobôd v kontexte digitálnej 
transformácie, najmä pokiaľ ide o právo na 
súkromie. Táto podtéma je rovnako diskutovaná v 
téme digitálnej transformácie. Všeobecné nariadenie
EÚ o ochrane údajov sa považuje za kľúčové na 
zabránenie tomu, aby spoločnosti predávali osobné 
informácie (pozri nápad). Prispievatelia vo 
všeobecnosti poukazujú na potrebu lepších 
právnych predpisov a nástrojov na riešenie obáv 
týkajúcich sa súkromia v súvislosti s internetom a 
sociálnymi médiami, ako aj so všetkými novými 
technológiami (pozri nápad). Existujú výzvy na 
obmedzenie používania biometrických údajov na 
účely sledovania (pozri nápad) a všeobecnejšie na 
zhromažďovanie a spoločné využívanie osobných 
údajov (pozri príklad nápadu). Prispievatelia v 
skutočnosti poznamenávajú, že digitálny dohľad 
prostredníctvom zhromažďovania osobných údajov 
technologickými gigantmi predstavuje významnú 
hrozbu pre dôstojnosť, autonómiu a súkromie 
občanov. V súlade s tým požadujú prísnejšie 
predpisy a opatrenia na ochranu údajov (pozri 
nápad). Poukazuje sa na to aj vzhľadom na 
vyslovenú potrebu zvýšenej regulácie v súvislosti s 
umelou inteligenciou (pozri   nápad)  . 

Ďalšia skupina myšlienok diskutuje o slobode 
prejavu a obmedzení tejto slobody. Pokiaľ ide o 
zabezpečenie slobody prejavu v súvislosti s tlačou a
sociálnymi médiami, niektorí prispievatelia vyjadrili 
obavy, že sú ohrozené, pričom obsah sa odstráni z 
platforiem (pozri príklad   nápadu)  . 

Iné riešia obmedzenia slobody prejavu, napríklad do
akej miery by sa mal online obsah regulovať a ako to
ovplyvňuje slobodu prejavu, pričom niektorí občania 
podporujú vytvorenie jednotného európskeho 
digitálneho rámca (pozri podujatie). Falošné správy 
sa napríklad považujú za hrozbu pre základné 
demokratické hodnoty (pozri udalosť). Často 
nastolený pojem nenávistných prejavov poukazuje 
na potrebu riešiť tento problém a zvýšiť ochranu 
obetí nenávistných prejavov (príklad myšlienky a 
udalosti)a trestných činov z nenávisti (pozri   udalosť  ).

Podtéma sa týka hospodárskych a sociálnych práv, 
ako sa uvádza aj v téme Silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a pracovné miesta, ako je 
právo na bývanie (pozri príklad myšlienky), 
zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom (pozri príklad   udalosti  ), sociálne
zabezpečenie potravín (pozri   nápad  ) atď. Niektorí 
prispievatelia požadujú aktualizáciu ľudských práv v 
tomto ohľade (pozri nápad) alebo dokonca 
vymožiteľnosť sociálnych práv (pozri   nápad  ). 

Z hľadiska práv konkrétneho segmentu obyvateľstva
niekoľko myšlienok obhajuje práva detí a naznačuje 
potrebu zvýšiť ochranu detí v právnych predpisoch a
politikách (pozri príklad   myšlienky)  . 

Vo svetle základného práva na rešpektovanie 
kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti je 
široko podporovaná myšlienka na platforme 
požiadavka, aby Európska únia uznala esperanto 
ako jazyk európskych občanov (pozri príklad 
myšlienky). 

Ďalšia skupina príspevkov zdôrazňuje potrebu zrušiť
opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, keď to 
účinky pandémie umožnia, s cieľom zabezpečiť 
návrat k normálu a obnoviť slobody občanov (pozri 
nápad). V tejto súvislosti sa tiež vyzýva, aby sa 
zabránilo diskriminácii občanov, ktorí sa rozhodli, že 
nebudú zaočkovaní, alebo sa podrobia pravidelným 
testom na získanie prístupu k základným 
zariadeniam (pozri príklad nápadu). Otázky 
súvisiace s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 sa
podrobnejšie riešia v rámci témy Zdravie. 

V niektorých príspevkoch sa požaduje, aby EÚ 
prevzala vedúcu úlohu pri ochrane práv zvierat 
(pozri nápad), napríklad zavedením „licencie na 
zvieratá“ (pozri nápad). Prispievatelia sa 
domnievajú, že hoci sa v zmluvách EÚ uznávajú 
zvieratá ako cítiace bytosti, v poľnohospodárskom a 
mäsovom priemysle stále existujú zneužívajúce a 
kruté zaobchádzanie (pozri príklad   nápadu  ). 
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Iné sa osobitne zameriavajú na súdne záležitosti a 
dôsledky mobility v rámci EÚ, pričom diskutujú o 
potrebe uľahčiť procesy, napríklad v súvislosti so 
zaobchádzaním s dedením (pozri myšlienku), 
úmrtím (pozri nápad) a navrhujú, aby boli registre 
majetkových režimov manželov a registrovaných 
partnerstiev v členských štátoch navzájom 
prepojené (pozri nápad). Na otvorenom webinári 
fóra účastníci diskutovali o procesných právach v 
trestnom konaní v celej EÚ (pozri   podujatie)  . 

Rôzni účastníci podporujú právo na samoliečenie 
kanabisom (pozri príklad nápadu) a všeobecnejšie 
diskutujú o dekriminalizácii a legalizácii drog (pozri 
príklad nápadu). Táto otázka sa rieši aj v rámci témy
Zdravie. 

Niektorí občania navrhujú, aby sa možnosti 
hotovostných platieb považovali za demokratické 
právo (pozri príklad   nápadu)  .

Inkluzívna spoločnosť
Rôzne príspevky si vyžadujú väčšie úsilie o 
vytvorenie inkluzívnej spoločnosti, ktorá sa bude 
zaoberať otázkami ako sloboda, diskriminácia a 
rovnosť. Dominantná časť príspevkov v rámci tejto 
témy sa točí okolo myšlienok týkajúcich sa rodovej 
rovnosti vrátane vysoko schválenej myšlienky v tejto
otázke (pozri myšlienku a príklad podujatia),ako aj 
posilnenia postavenia žien (pozri podujatie). Medzi 
súvisiace návrhy patrí zvýšenie počtu žien medzi 
politickými a hospodárskymi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou (pozri príklad 
myšlienky). O rodovej rovnosti sa vo veľkej miere 
diskutuje aj z hľadiska dosiahnutia rovnakej odmeny 
(pozri príklad myšlienky), ako aj z hľadiska 
vzdelávania od detstva (pozri   nápad)  . Výzva na 
rodový prístup k tradične viac mužským odvetviam, 
ako sú STEM, s cieľom zmierniť rodovú nerovnosť je
prítomná aj v iných témach. 

Pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné práva, občania 
sú rozdelení. Skupina príspevkov zdôrazňuje 
význam sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv
ako základných prostriedkov na dosiahnutie rodovej 
rovnosti a ukončenie rodovo motivovaného násilia 
vrátane práva na potrat (pozri príklad myšlienky). 
Naproti tomu iné príspevky podporujú ochranu 
dôstojnosti a práva na život zastavením 
financovania v oblastiach výskumu, rozvojovej 
pomoci a verejného zdravia EÚ, ktoré podporujú 
ničenie ľudských embryí (pozri nápad). Nad rámec 
témy umelého prerušenia tehotenstva sa v 
myšlienkach týkajúcich sa sexuálnych a 
reprodukčných práv diskutuje o potrebe zaviesť 
účinné opatrenia na boj proti zvýšenému rodovo 
motivovanému násiliu (pozri príklad myšlienky a 

udalosti),a tiež navrhnúť riešenie mužských 
stereotypov (pozri nápad) a boj proti pomste a 
obťažovaniu online (pozri   udalosť)  . 

Ďalšou témou, ktorá pritiahla početné príspevky, je 
potreba ďalšej podpory začleňovania osôb so 
zdravotným postihnutím, napríklad osôb 
postihnutých Trisomou 21 (pozri nápad). 
Prispievatelia žiadajú začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do národných ústav (pozri 
myšlienku a podujatie), ako aj politiky na podporu 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím 
(pozri nápad) a odbornú prípravu v oblasti 
informovanosti o zdravotnom postihnutí pre všetkých
zamestnancov (pozri nápad). Podobne sa zasadzuje
za odbornú prípravu učiteľov o tom, ako začleniť 
žiakov so zdravotným postihnutím do tried (pozri 
nápad). Ďalšie návrhy zahŕňajú: i) odstránenie 
prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím 
zlepšením prístupnosti výrobkov a služieb (pozri 
nápad a udalosť ), ii) primeraná ochrana ich 
ľudských práv (pozri myšlienku) a iii) boj proti 
diskriminácii osôb s duševným postihnutím (pozri 
nápad). Veľmi komentované podujatie, ktoré 
účastníci schválili v sekcii komentárov, podobne 
vyzýva na začlenenie ľudí s Downovým syndrómom 
a legislatívnych iniciatív do ich podpory (pozri 
podujatie)s cieľom zvýšiť ich viditeľnosť a účasť na 
všetkých úrovniach spoločnosti (pozri   nápad)  . 

Niektorí prispievatelia vnímajú práva žien, LGBTIQ 
menšín a ľudské práva v niektorých členských 
štátoch ako terčom útokov (pozri príklad myšlienky a
nápadu). Mnohí účastníci žiadajú ochranu LGBTIQ 
osôb a uznanie manželstiev osôb rovnakého 
pohlavia v členských štátoch EÚ (pozri príklad 
nápadu  a  nápadu   ) a umožnenie rodičovstva LGBTIQ
osôb (pozri nápad). Jedno workshopové podujatie 
sa zaoberalo integráciou práv LGBTIQ osôb do 
rôznych tém (pozri podujatie). V ďalšej myšlienke sa
navrhuje zaviesť koncepciu viacnásobnej 
diskriminácie, t. j. diskriminácie na základe dvoch 
alebo viacerých dôvodov, a prijať konkrétne 
opatrenia na boj proti nej (pozri   nápad)  . 

Vzhľadom na starnutie európskych spoločností boli 
platforme predložené výzvy na boj proti starnutiu 
(pozri nápad). Uskutočnilo sa aj podujatie s cieľom 
preskúmať dôsledky, ktoré majú demografické 
zmeny na štrukturálne základy spoločnosti (pozri 
udalosť). 

Niekoľko podujatí upozornilo aj na otázku práv 
národnostných a etnických menšín (pozri príklad 
myšlienky a podujatia)vrátane rómskej komunity 
(pozri príklad   nápadu,  podujatiaa podujatia  )  . V 
rovnakej súvislosti si niektoré myšlienky vyžadujú 
nariadenie EÚ s cieľom zabezpečiť jazykové práva 
európskych menšín (pozri príklad   nápadu)  . Jeden 
veľmi schválený nápad vyzýva na to, aby sa 
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katalánčina stala úradným jazykom EÚ (pozri 
nápad). 

V Komisii sa diskutovalo o inkluzívnych 
komunikačných úvahách, pričom účastníci vyjadrili 
názor, že európski občania by mali mať možnosť 
oslavovať náboženské slávnosti, aby sa európski 
občania nemuseli cítiť inverzne diskriminovaní (pozri
nápad,   nápad   a   podujatie)  . 

Pokiaľ ide o vyhliadky pre rozmanitú a inkluzívnu 
Európu, prispievatelia diskutujú o potrebe 
úspešných integračných politík, pretože niektorí 
zdôrazňujú, že neschopnosť implementovať účinné 
politiky integrácie prisťahovalcov vytvára napätie v 
európskych spoločnostiach a súvisiace 
bezpečnostné riziká (pozri   nápad  ).

Ochrana právneho štátu
Potreba dodržiavať zásady právneho štátu a 
rešpektovanie demokratických hodnôt je často 
opakujúcou sa témou (pozri príklad myšlienky). 
Príspevky ich uznávajú ako základy Európskej únie 
(pozri myšlienku a myšlienku). Hoci väčšina 
príspevkov vyvoláva vnútorné aspekty týkajúce sa 
právneho štátu, zaoberá sa aj vonkajšími aspektmi, 
pričom vyzýva EÚ, aby zaujala tvrdší postoj voči 
tretím krajinám, ako sú Rusko a Čína. 

Jedna z najschválenejších myšlienok v rámci tejto 
témy si vyžaduje mechanizmus preskúmania v 
oblasti demokracie, právneho štátu a základných 
práv (pozri nápad). Zdôrazňuje sa aj význam 
právneho štátu pre fungovanie vnútorného trhu 
(pozri myšlienku). Myšlienka vytvorenia spoločnej 
vízie na ochranu jej hodnôt a inštitúcií je preto široko
zdieľaná v rámci platformy (pozri príklad   nápadu)  . 

Mnohí účastníci sa obávajú dodržiavania hodnôt EÚ 
a právneho štátu v rámci EÚ (pozri príklad nápadu a
nápadu), pričom niektorí konkrétne uvádzajú 
Maďarsko (pozri príklad myšlienky) a Poľsko (pozri 
príklad   nápadu   a nápadu)  . Veľmi schválená 
myšlienka zdôrazňuje, že demokraciu a právny štát 
by mali dodržiavať všetky členské štáty bez toho, 
aby sa zapojili do dvojitých noriem (pozri   nápad  ). 

Vzhľadom na tieto vnímané hrozby pre právny štát, 
prispievatelia navrhujú rôzne stratégie na boj proti 
porušovaniu právnych predpisov: i) zníženie grantov
pre krajiny, ii) zrušenie ich hlasovacích práv v Rade 
(pozri príklad nápadu), iii) využívanie mechanizmov 
rozpočtovej ochrany spojených s právnym štátom 
(pozri myšlienku), iv) preskúmanie článku 7 s cieľom
uľahčiť ukladanie sankcií vládam porušujúcim 
hodnoty EÚ (pozri myšlienku); v) zavedenie 
mechanizmu, na základe ktorého môžu byť členské 
štáty vyhostené, ak porušujú demokratický právny 

štát (pozri myšlienku), a vi) zriadiť strážcu, akým je 
Súdny dvor Európskej únie na ochranu demokracie 
a právneho štátu v EÚ (pozri   myšlienku  ). 

Okrem iných hodnôt EÚ sa navrhuje aj niekoľko 
myšlienok na zabezpečenie právneho štátu. 
Niektoré z nich navrhujú podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti ako spôsob posilnenia a 
zachovania demokratického právneho štátu (pozri 
nápad a predstavu). Prispievateľ vzniesol súvisiacu 
myšlienku vykonávania stratégie občianskej 
spoločnosti EÚ pre organizácie občianskej 
spoločnosti, aby mohli slobodne fungovať a 
prispievať k presadzovaniu európskych hodnôt 
(pozri nápad). 

Najrozšírenejšia myšlienka však vyzýva na 
odstránenie pravidla jednomyseľnosti s cieľom 
zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré nie sú v súlade 
so zásadami právneho štátu, nemohli blokovať 
rozhodovanie v EÚ (pozri príklad myšlienky). 

Ochrana slobody tlače a médií sa považuje za 
súvisiacu s ochranou právneho štátu a hodnôt EÚ. 
To bola téma participatívneho seminára a kľúčovou 
udalosťou bola potreba zvýšiť transparentnosť 
mediálneho pluralizmu a zabezpečiť väčšiu ochranu 
novinárov (pozri podujatie). Podporuje sa aj väčšia 
transparentnosť a väčšie zapojenie občanov do 
rozhodovacieho procesu EÚ (pozri nápad). 

Zatiaľ čo dominantný podiel myšlienok poukazuje na
obavy súvisiace s porušovaním zásad právneho 
štátu, ďalšia časť myšlienok má inú perspektívu, v 
ktorej sa zdá, že EÚ autoritatívnym spôsobom 
zasahuje do ústavy členských štátov (pozri príklad 
nápadu). Niektoré výzvy na prehodnotenie 
právomoci Európskeho súdneho dvora s cieľom 
zabrániť konfliktom s vnútroštátnymi ústavnými 
jurisdikciami sú zaznamenané na platforme (pozri 
príklad nápadu a udalosti). Napríklad jeden účastník 
zastáva názor, že pokiaľ je ľudová suverenita 
rešpektovaná, vládne demokracia (pozri nápad). 
Podobne iní tvrdia, že moc veta je presadzovaná 
ako politický nástroj udelený zmluvami a že je 
výsadou členských štátov brániť hranice a chrániť 
kresťanské náboženstvo, kultúru a homogénnu 
spoločnosť (pozri   myšlienku)  .

Bezpečnosť
O otázke bezpečnosti sa vo veľkej miere diskutuje v 
iných témach, ako je napríklad EÚ vo svete, a preto 
sa vyskytuje menej často ako téma v rámci témy 
Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť. Jednou z
najkomentovanejších myšlienok v súčasnosti v tejto 
téme je však návrh na vytvorenie armády EÚ (pozri 
nápad) s cieľom lepšie chrániť členské štáty pred 
nepriateľskými zahraničnými aktérmi (pozri príklad 
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podujatia). Účastníci okrem toho tvrdia, že 
centralizácia bezpečnosti EÚ by bola prospešná z 
hľadiska nákladov, ako aj vzhľadom na klesajúci 
význam národných armád v celej Európe v dôsledku
slabšej vernosti európskych občanov k obrane 
vlastného štátu (pozri nápad). V komentároch týchto 
myšlienok však iní spochybnili tento návrh, pričom 
sa vyjadrili najmä k politickým dôsledkom a vzťahu 
medzi obranou EÚ a národnou obranou. Z tohto 
dôvodu sa účastník zasadzuje za integráciu a 
interoperabilitu národných armád (pozri   nápad  ). 

Prispievatelia diskutujú aj o budúcnosti zahraničnej 
politiky a o tom, ako ju možno zmeniťs cieľom 
zabezpečiť, aby Európa zohrávala medzinárodnú 
úlohu (pozri   podujatie  ), pričom vyzýva EÚ, aby 
prehodnotila svoje priority z hľadiska svojich 
bezpečnostných cieľov v kontexte otázok od 
migračnej krízy po Afganistan až po hrozbu Číny v 
ázijsko-tichomorskom regióne (pozri nápad). 
Vzhľadom na netradičné militaristické výzvy, ktoré sa
sekuritizujú, ako je terorizmus, činnosť zločineckých 
organizácií a neregulované prisťahovalectvo, jeden 
účastník tvrdí, že tieto problémy nemožno vyriešiť 
len tradičnými vojenskými stratégiami, pretože si 
vyžadujú bezpečnostné opatrenia zavedené 
diplomaciou, mediáciou a spoločenskou 
súdržnosťou (pozri nápad). Energetická bezpečnosť 
(pozri nápad) a cieľ znížiť závislosť s cieľom posilniť 
geopolitické obranné spôsobilosti Európskej únie 
predstavujú dôležitý príklad (pozri nápad). Diskusie 
na platforme tiež videli juxtapozíciu pacifistov 
podporujúcich obranné stratégie proti tým, ktorí 
tvrdili, že pri konfrontácii so superveľmocami, ako sú
Čína a Rusko, je potrebná militarizovaná 
bezpečnosť (pozri nápad). Niektorí účastníci 
zastávajú názor, že EÚ by sa nemala zaoberať 
otázkami obrany a že je lepšie, aby sa členské štáty 
bránili s podporou NATO (pozri   nápad)  . 

Na platforme existujú všeobecne spoločné 
bezpečnostné obavy týkajúce sa Ruska, ako je 
hrozba dezinformácií a vplyv Ruska na európske 
krajiny (pozri myšlienku  a  podujatie  )  ,a názory 
vyjadrujúce potrebu rozvíjať spoločné politiky (pozri 
nápad). 

Niektorí prispievatelia diskutujú o vnútornej 
bezpečnosti v EÚ a poukazujú na potrebu bojovať 
proti rôznym druhom hrozieb, ako sú kybernetické 
útoky prostredníctvom posilnenej koordinácie v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti (pozri nápad) a 
viaceré formy terorizmu prostredníctvom 
koordinovaných protiteroristických programov (pozri 
príklad udalosti). Okrem toho zdôrazňujú význam 
predchádzania radikalizácii a polarizácii európskych 
spoločností, napríklad vytvorením siete na 
zvyšovanie povedomia o radikalizácii s cieľom 
vymieňať si najlepšie postupy (pozri   nápad   a 
nápad). 

Takisto sa navrhuje koordinácia na úrovni EÚ, aby 
policajné sily zabezpečili rovnosť a jednotnú prácu 
vo všetkých členských štátoch (pozri nápad). V tejto 
súvislosti účastníci navrhli zavedenie vojenského a 
policajného programu Erasmus s cieľom upevniť 
vernosť EÚ a uľahčiť výmenu osvedčených 
postupov (pozri nápad a nápad). O podobných 
myšlienkach sa diskutuje aj v rámci témy EÚ vo 
svete. 

Ako posledná línia myšlienok existuje niekoľko 
výziev na platformu na uľahčenie trestného stíhania 
a presadzovania práva cez štátne hranice (pozri 
príklady nápadu a nápadu), napríklad prijatím 
jednotného trestného zákonníka (pozri nápad). 
Vzhľadom na slobodu pohybu v rámci EÚ niektorí 
občania podporujú zriadenie európskej agentúry na 
posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v boji 
proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti 
(pozri nápad a nápad). Účastník tiež berie na 
vedomie nebezpečenstvo, ktoré predstavuje 
nezákonný predaj zbraní (pozri nápad). Niektorí 
účastníci predpokladajú aj posilnenie Europolu, už 
existujúcej európskej agentúry na boj proti 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu (pozri 
nápad).

Hodnoty EÚ
Význam a ústrednosť zachovania európskych 
hodnôt sa často opakuje na platforme (pozri príklad 
myšlienky). Skupina myšlienok na platforme 
diskutuje o tom, čo to znamená byť Európanom, a o 
hodnotách, ktoré by EÚ mala stelesňovať a 
propagovať (napríklad v myšlienke a podujatí). 
Viacerí občania uvádzajú najmä zásady ľudskej 
dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie, právneho
štátu, ľudských práv, pluralizmu, spravodlivosti, 
solidarity (pozri udalosť) a rodovej rovnosti, ktoré 
tvoria hodnotový systém Európskej únie, a 
domnievajú sa, že tieto zásady by mali usmerňovať 
jej politiky. Ako taký vysoko schválený návrh zahŕňa 
zavedenie mechanizmu preskúmania v oblasti 
demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ
(pozri   nápad)  . 

Občania sa tiež odvolávajú na spoločné korene, ako
aj na heterogénne špecifiká, ktoré charakterizujú 
každý členský štát (pozri príklad   myšlienky   a 
nápadu). 

Niektorí prispievatelia tiež diskutujú o potrebe 
európskej ústavy jasne vymedziť súbor základných 
európskych hodnôt, ktoré je potrebné rešpektovať v 
EÚ (pozri príklad   myšlienky  ). 

Časť diskusií sa zameriava na miesto náboženstva a
náboženských hodnôt v Európe s diskusiami o úlohe
kresťanských hodnôt a potrebe ich chrániť (pozri 
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myšlienku a   podujatie)  ,ale tiež vyzýva na 
rešpektovanie kultúrnej a náboženskej rozmanitosti 
v Európe (pozri nápad). V súvislosti s kresťanstvom 
sa na podujatí skúmalo, ako východoeurópske 
krajiny zmierujú verejné náboženské prejavy s 
toleranciou voči iným náboženstvám a 
vierovyznaniam (pozri udalosť). O náboženstve a 
jeho význame v dnešnej Európskej únii sa 
diskutovalo počas stretnutia medzi vierovyznaniami 
v Dubline (pozri   podujatie)  . Rovnako účastníci tvrdia,
že čoraz rozdeľujúcejšie etické otázky by sa mali 
riešiť prostredníctvom medzináboženských dialógov 
a medzikultúrnych perspektív (pozri príklad 
myšlienky). 

Nedávne príspevky tiež nastoľujú otázku 
antisemitizmu ako veľkej hrozby pre občanov zo 
židovských komunít v mnohých krajinách, ktoré 
zaznamenali nárast útokov a násilia (pozri   nápad  ).

Lobizmus a korupcia
Tak ako v prípade témy „Európska demokracia“, 
niektorí prispievatelia sa zamerali na otázky 
súvisiace s lobovaním a korupciou. Existujú návrhy 
na posilnenie regulácie a transparentnosti lobovania 
súkromnými záujmami (pozri nápad) a obmedzenie 
jeho vplyvu na politiku EÚ (pozri príklad myšlienky). 
Ďalší účastníci diskutovali o tom, ako bojovať proti 
korupcii v rámci inštitúcií EÚ, využívaniu finančných 
prostriedkov EÚ a ochrane oznamovateľov (pozri 
príklad nápadu). Jeden účastník navrhol zaviesť 
komisiu pre pravdu a zmierenie s cieľom riešiť 
údajné porušenia zmlúv EÚ úradníkmi EÚ (pozri 
nápad). 

Okrem boja proti korupcii na úrovni inštitúcií EÚ 
existujú niektoré výzvy, aby EÚ overila nestrannosť 
vnútroštátnych orgánov verejnej správy s cieľom 
bojovať proti uprednostňovaniu a svojvoľnosti (pozri 
myšlienku  a   udalosť  )   alebo bojovať proti korupcii v 
súdnictve (pozri nápad). Prispievatelia žiadajú EÚ, 
aby prijala opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a korupcii v členských štátoch (pozri 
príklad nápadu). Okrem toho niektorí prispievatelia 
vyjadrili svoje pobúrenie z toho, že nie sú schopní 
viesť spravodlivé súdne konania (pozri   nápad)  .

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
Nové myšlienky čoraz viac diskutovali o otázkach 
bezpečnosti a ochrany hraníc. O téme obrany sa 

diskutovalo nielen v súvislosti s vytvorením 
európskej armády (pozri príklad myšlienky),ale aj v 
súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, s mnohými 
výzvami na posilnenie demokratických hodnôt 
Európy (pozri nápad) a podporu Ukrajiny. Niektorí 
účastníci preto obhajovali rozšírenie obranného 
systému EÚ (pozri príklad nápadu). Diskutovalo sa 
aj o členstve Ukrajiny v EÚ (pozri   nápad)  . 

Okrem toho sa príspevky vzťahovali na témy a 
podtémy uvedené v poslednej uverejnenej správe. 

Práva LGBTIQ osôb (pozri príklad myšlienky), 
rodová rovnosť (pozri príklad 
myšlienky),diskriminácia osôb so zdravotným 
postihnutím (pozri nápad) a menšín (pozri podujatie)
boli často uvedené v myšlienkach predložených na 
platforme popri hodnotách EÚ (pozri príklad 
myšlienky). 

V rámci témy práv a občianskych slobôd niektorí 
účastníci požadovali väčšie rešpektovanie slobody 
prejavu s návrhom na uľahčenie nezávislého 
mediálneho pokrytia (pozri príklad   myšlienky  ). Ďalší 
príspevok obhajoval väčšiu slobodu pri nosení 
zbraní (pozri   nápad)  . 

Pokiaľ ide o sociálne práva, diskutovalo sa aj o téme
demografie s výzvami na zavedenie politík na lepšiu 
podporu rodín (pozri nápad). V myšlienke sa tiež 
zdôraznila potreba vypracovať účinné politiky na boj 
proti bezdomovstvu (pozri   nápad)  . 

O témach spravodlivosti a presadzovania práva 
(pozri príklad nápadu)savo veľkej miere diskutovalo. 
Pokiaľ ide o spravodlivosť, účastníci diskutovali o 
otázkach súvisiacich s daňovými únikmi a sociálnym
dampingom (pozri nápad), ako aj s nesprávnym 
fungovaním justičných systémov a pokročilými 
návrhmi zameranými na integráciu európskych 
justičných systémov vrátane možnosti výkonu trestu 
v inej krajine EÚ (pozri   nápad  ).
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 Obrázok 17 – Myšlienková mapa témy Hodnoty a práva, právny štát, časť 1 

Hodnoty a 
práva, 
právny štát, 
bezpečnosť

Ochrana a ochrana ľudských práv a slobôd
Posilniť vykonateľnosť nástrojov v oblasti ľudských práv v právnom 

poriadku EÚ
Ochrana súkromia a osobných údajov
Obmedziť využívanie biometrických údajov na účely dohľadu
Zachovanie slobody svedomia a slobody prejavu
Boj proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti
Zabezpečiť slobodu tlače a médií a zároveň bojovať proti 

dezinformáciám
Zabezpečenie hospodárskych a sociálnych práv
Uplatňovanie práv detí pri tvorbe politík
Ochrana práv zvierat a zrušenie nekalých a krutých praktík v 

intenzívnom chove zvierat
Vzhľadom na COVlD-19 opatrenia zabezpečujú právo na slobodu 

pohybu a zabraňujú diskriminácii
Zabezpečiť právo na hotovostné platby
Štandardizovať volebné práva vo všetkých členských štátoch
Legalizovať konope

Práva a slobody

Boj proti korupcii na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni EÚ a posilnenie právnych 
predpisov týkajúcich sa lobistických 
činností

Zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť 
rozhodovacieho procesu EÚ

Zákon proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam v členských štátoch

Boj proti uprednostňovaniu a svojvoľnosti vo 
vnútroštátnych orgánoch verejnej správy

Lobizmus a korupcia

Inkluzívna spoločnosť
Ochrana pred diskrimináciou
Zaviesť rodovú rovnosť a posilniť zastúpenie žien
Zvýšiť začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím 

odstránením prekážok a bojom proti diskriminácii
Obhajovať práva LGBTQ a uznávať manželstvá 

osôb rovnakého pohlavia vo všetkých členských 
štátoch

Kontra ageizmus
Pokrok v stratégiách začleňovania menšín, ako je 

napríklad rómske obyvateľstvo
Posilniť sexuálne a reprodukčné práva vs pro-life 

anti-abortionism
V súvislosti s migráciou: zabezpečiť účinné 

integračné politiky a bojovať proti 
dezinformáciám 



Obrázok 18 – Myšlienková mapa témy Hodnoty a práva, právny štát, časť 2 bezpečnosti 

Hodnoty a 
práva, 
právny štát, 
bezpečnosť

Bezpečno
sť

Zriadiť európsku obrannú armádu
Zriadiť európsku agentúru na boj proti organizovanej trestnej 

činnosti a terorizmu
Integrovať a zabezpečiť interoperabilitu národných armád
Zriadenie Európskeho policajného zboru
Zaujať tvrdý postoj proti Rusku voči dezinformáciám a vojenským 

hrozbám
Riešenie nevojenských bezpečnostných výziev, ako sú kybernetické 

útoky a radikalizácia
Boj proti nezákonnému predaju zbraní
Uľahčenie cezhraničného stíhania v rámci EÚ
Poskytnúť Ukrajine podporu prostredníctvom vojenských a 

diplomatických prostriedkov vzhľadom na agresiu Ruska
Posilniť ochranu hraníc EÚ

Hodnoty EÚ

Potreba diskusie o mieste náboženstva v európskych 
spoločnostiach

Prijať preventívne opatrenia na radikalizáciu a 
polarizáciu v európskych spoločnostiach

Základné európske hodnoty, ktoré sa majú dodržiavať 
v európskej ústave

Nech hodnotový systém Európskej únie usmerňuje 
politiky: ľudské práva, sloboda, rovnosť, 
demokracia atď. 

Zapojte sa do rozdeľujúcich etických otázok 
prostredníctvom medzináboženských dialógov a 
zdieľania medzikultúrnej perspektívy

Ochrana právneho štátu

Stanoviť spoločnú víziu a členskú inštitúciu na 
vnútornú ochranu právneho štátu

Zrušiť jednomyseľnosť, ktorá je potrebná na 
demokratickejšie rozhodovanie

Zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali 
demokratický právny štát, a prijať 
represívne opatrenia v prípade porušenia 
demokratických zásad;

Vymenovať Európsky súdny dvor za strážcu 
demokracie a právneho štátu

Podporovať organizácie občianskej spoločnosti 
ako spôsob posilnenia demokratického 
právneho štátu

Obhajovať hodnoty EÚ a právny štát navonok 
pred opozíciou Ruska a Číny

Skeptici EÚ vyzývajú na zrušenie európskeho 
práva a aparátu EÚ



7. Digitálna
transformácia

Téma digitálnej transformácie vygenerovala 1 072 
nápadov, 1184 komentárov a 390 udalostí, z ktorých 
celkovo bolo 2 646 príspevkov. Príspevky vo 
všeobecnosti zdôrazňujú potrebu digitálnej 
transformácie, pokiaľ ide o budúce hospodárstvo, 
spoluprácu, zdravie a iné oblasti života. Poukázali 
však aj na niekoľko výziev súvisiacich s digitálnou 
transformáciou, ako sú etické aspekty, rastúca 
digitálna priepasť, nedostatky všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov a kybernetické hrozby. 
V tejto súvislosti prispievatelia vyjadrili potrebu 
nielen investovať do digitálneho vzdelávania a 
podporovať digitálne zručnosti, ale aj investovať do 
digitálnych inovácií a prechodu na digitálne 
suverénnu Európu. Rôzne myšlienky možno 
zoskupiť podľa nasledujúcich tém: 

• Vzdelávanie a odborná príprava: digitálne 
zručnosti 

• Digitálna suverenita a etika 

• Celková digitalizácia spoločnosti 

• Európske digitálne nástroje: digitalizácia 
verejných služieb 

• Digitálne dáta 

• Kybernetická bezpečnosť 

• Digitálne práva a začlenenie 

• Znečistenie, udržateľnosť a trvanlivosť 

• Digitalizácia hospodárstva 

• Digitálne zdravie 
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Podujatia
Nedávne podujatia organizované v rámci témy 
digitálnej transformácie odzrkadľovali diskusiu o 
vytvorení spravodlivej a vyváženej digitálnej 
transformácie v EÚ. Na jednom podujatí vo 
Švédsku študenti stredných škôl diskutovali o 
nedostatku moderných elektronických zariadení na 
školách, nízkej úrovni chápania nových technológií 
medzi staršími ľuďmi a potrebe vysokorýchlostného
internetového pripojenia všade v EÚ (pozri 
podujatie). 

Seminár v maďarskom meste Pécs, ktorý 
zorganizovala miestna univerzita, diskutoval o 
etických dilemách v súvislosti s reguláciou a 
využívaním umelej inteligencie. Workshop 
pozostával z úvodného brainstormingu, po ktorom 
nasledovala prezentácia nápadov a ich následný 
preklad do konkrétnejších návrhov (pozri 
podujatie). 

Podujatie venované digitálnej priepasti sa 
uskutočnilo vo francúzskom regióne Bretónsko 
(pozri podujatie), zatiaľ čo téma ruskej invázie na 
Ukrajinu bola kľúčovým predmetom diskusie o 
európskej digitálnej suverenite, ktorá sa konala vo 
francúzskom meste Agen pod názvom „Digital: 
najhoršie a najlepšie na svete (pozri udalosť).

Vzdelávanie a odborná 
príprava: digitálne 
zručnosti
Jedna z najopakovanejších myšlienok na platforme 
v rámci témy digitálnej transformácie sa týka potreby
poskytnúť občanom EÚ potrebné zručnosti a 
nástroje na rast a úspech v čoraz digitálnejšom 
svete. Viaceré myšlienky platformy obhajujú 
komplexné úsilie o digitálnu gramotnosť v celej EÚ 
vo všetkých krajinách EÚ, keďže rozvoj a podpora 
digitálnych zručností sa považuje za najvyššiu 
prioritu hospodárstva (pozri príklad nápadu). 
Účastníci uvádzajú najmä potrebu rozvíjať digitálne 
zručnosti mladých ľudí vo všetkých členských 
štátoch EÚ s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť 
(pozri príklad nápadu). Posilnenie digitálnych 
zručností a vytvorenie schopnosti zorientovať sa v 
digitalizovanej spoločnosti sa nepociťuje len ako 
hospodársky prínos, ale čoraz viac sa vníma ako 
nevyhnutný predpoklad na zabezpečenie širšieho 
prístupu k vzdelávaniu, kultúre a dôležitým verejným
službám (pozri príklad nápadu). Nápady naznačujú 
začať na úrovni základnej školy a pokračovať vo 

vzdelávacej dráhe (pozri príklad myšlienky a 
udalosti), a to aj medzi staršími ľuďmi (pozri príklad 
udalosti, príklad nápadu). Jeden prispievateľ 
odkazuje na program EÚ v oblasti zručností a akčný 
plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 a 
žiada jeho urýchlené vykonávanie, pokiaľ ide o 
digitálne zručnosti, najmä vzhľadom na pandémiu 
COVID-19 (pozri nápad). Okrem odbornej prípravy v
oblasti digitálnych zručností existujú výzvy na 
poskytovanie odbornej prípravy o nebezpečenstvách
internetu, ako sú hlboké falošné videá, a na 
vzdelávanie o metódach predchádzania podvodom 
na internete (pozri príklad nápadu). Niektorí 
prispievatelia vyjadrujú potrebu právnych predpisov 
EÚ týkajúcich sa digitálneho vzdelávania na ochranu
maloletých vo virtuálnom priestore a zabezpečenie 
vysokokvalitného vzdelávania (pozri   nápad)  . 

Téma, o ktorej sa rovnako diskutuje v oblasti 
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, sa v kontexte
zdravotnej krízy stala opakujúcou sa témou medzi 
príspevkami so spoločnou výzvou na zvýšenie 
investícií a úsilia o podporu digitalizácie vzdelávania 
(pozri príklad nápadu). Okrem hardvérovej 
infraštruktúry prispievatelia navrhujú vytvorenie 
jednotnej európskej platformy diaľkového 
vzdelávania (pozri príklad nápadu a nápadu), vývoj 
virtuálnych a pohlcujúcich pedagogických nástrojov 
(pozri   nápad)   alebo spoločný webový portál pre 
online digitálne certifikáty (pozri príklad nápadu). V 
tejto súvislosti prispievatelia rovnako navrhujú ďalšiu
podporu vedeckej kariéry (pozri príklad nápadu a 
podujatia) a rozvoj vedecko-výskumných programov 
pre mladých študentov, ktoré investujú do oblasti 
digitálnych technológií a inovácií (pozri nápad).

Digitálna suverenita a etika
Téma digitálnej suverenity sa často vyskytuje a 
niekoľko nápadov na investovanie do softvéru s 
otvoreným zdrojovým kódom získalo veľký počet 
potvrdení. Myšlienky predložené na platforme na 
posilnenie digitálnej suverenity sa zameriavajú na 
strategickú nezávislosť Európy, pokiaľ ide o hardvér, 
softvér a platformy sociálnych médií, s niekoľkými 
výzvami na presadzovanie a podporu odolnosti a 
nezávislosti softvéru, ako aj na investície do inovácií
(pozri príklad nápadu a nápadu). Viaceré nápady si 
vyžadujú investície do európskeho softvéru s 
otvoreným zdrojovým kódom z rovnakých dôvodov a
intenzívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi 
(pozri príklad vysoko schválenej myšlienky), ale aj 
na získanie väčšej digitálnej autonómie (pozri 
príklad nápadu). Podtéma myšlienok zahŕňa pokrok 
v digitálnom rozvoji a výrobe EÚ, prijatie opatrení v 
súvislosti s monopolmi internetového priemyslu 
(pozri príklad myšlienky a nápadu) vo vzťahu k iným 
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aktérom, ako sú USA alebo Čína. Tak ako v iných 
témach, prispievatelia napredujú v myšlienke 
európskych platforiem digitálnych médií, ako je 
napríklad európska platforma na streamovanie 
(pozri príklad nápadu). V súvislosti s tým prispievateľ
diskutuje o potrebe, aby akt o digitálnych službách 
(DSA) a akt o digitálnych trhoch (DMA) išli ďalej s 
cieľom obmedziť hegemonické postavenie 
digitálnych gigantov z krajín mimo EÚ. S cieľom 
stimulovať digitálnu suverenitu EÚ prispievateľ 
vyzýva na podporu inovácií prostredníctvom 
investícií do celoeurópskych startupov s vysokým 
potenciálom a do suverénneho cloudu (pozri nápad).
Táto výzva na strategickú autonómiu Európskej únie
v digitálnej oblasti a európsky model digitalizácie je 
rovnako jednou z myšlienok predložených 
programom občianskej účasti a fórom, ktoré 
organizuje Stredisko pre monitorovanie Nemecka, 
Talianska a Európy (pozri   podujatie)  . 

Okrem suverenity v oblasti digitálneho softvéru iní 
prispievatelia osobitne zdôrazňujú potrebu, aby EÚ 
dosiahla suverenitu, pokiaľ ide o hardvér (pozri 
podujatie). Napríklad jedna z najschválenejších 
myšlienok navrhuje rozvoj a podporu vlastnej výroby
čipov v Európe (pozri nápad), iná myšlienka 
konkrétne uvádza závislosť na špeciálnych kovoch 
(pozri nápad). Jeden prispievateľ opisuje suverénny 
a zelený európsky SmartPhone kompletne vyrobený
v EÚ (pozri   nápad)  . 

Ústredným prvkom výziev na digitálnu suverenitu je 
potreba investovať do inovácií a výskumu s 
niekoľkými zmienkami o európskych centrách 
digitálnych inovácií (pozri príklad nápadu). Na to, 
aby sa digitálna suverenita a udržateľnosť stali 
ústrednými prvkami európskej digitálnej politiky, 
jeden prispievateľ navrhuje, aby sa financovanie EÚ 
úzko prepojilo s projektmi digitálnej a udržateľnej 
transformácie a európskymi zónami digitálneho 
voľného obchodu (pozri   nápad)  . 

Ďalšia línia myšlienok kladie veľký dôraz na etický 
aspekt. Prispievatelia konkrétne chcú posilniť 
digitálnu suverenitu EÚ, aby bola plne v súlade s 
európskymi hodnotami, normami, transparentnosťou
a etikou (pozri príklad   myšlienky)  . Prispievatelia 
vyjadrujú potrebu, aby EÚ bola priekopníkom v 
oblasti digitalizácie, a to aj v oblasti vedeckých a 
technologických právnych predpisov (pozri nápad). 
Okrem toho, najpresvedčenejšia myšlienka v tejto 
téme si vyžaduje spravodlivú digitalizáciu založenú 
na ľudských právach vrátane pracovných a 
odborových práv (pozri nápad), ako aj výzvu na 
ochranu slobody prejavu prostredníctvom opatrení 
proti formám nenávistných prejavov a šíreniu 
falošných správ (pozri   podujatie  ).

Celková digitalizácia 
spoločnosti
Hlavným motívom príspevkov na tému digitálnej 
transformácie je zvýšená digitalizácia rôznych 
oblastí spoločnosti EÚ, pričom ide ruka v ruke s 
potrebným inovačným úsilím. V tejto súvislosti 
prispievatelia odkazujú na digitálne desaťročie a 
vyzývajú na urýchlenie a dôkladné monitorovanie 
pokroku členských štátov (pozri príklad myšlienky). 
Rôzni účastníci ďalej navrhujú digitálnu 
transformáciu s nápadmi týkajúcimi sa digitalizácie 
verejnej dopravy EÚ so spoločným elektronickým 
dopravným pasom (pozri nápad). Iní diskutujú o 
digitalizácii v súvislosti s poľnohospodárstvom (pozri
príklad podujatia), spravodlivosťou v EÚ (pozri 
príklad podujatia) alebo v rámci dosiahnutia 
udržateľného, ekologickejšieho hospodárstva (pozri 
príklad   podujatia)  . 

Čiastková téma sa týka digitálneho hlasovania, keď 
viacerí prispievatelia na platforme poukazujú na 
výhody elektronického hlasovania, ako aj 
elektronických podpisov (pozri nápad), najmä v 
súvislosti s pandémiou (pozri príklad nápadu). Táto 
otázka sa skúmala z hľadiska efektívnosti, 
bezpečnosti a inovácií, a nie z hľadiska posilnenia 
demokracie. V pripomienkach však existujú určité 
protichodné názory, ktoré poukazujú na viaceré 
nevýhody elektronického hlasovania. Prispievatelia 
navrhujú používať technológiu blockchainu alebo 
vytvoriť vlastný európsky vysoko šifrovaný poštový 
systém ako možný prostriedok na zaistenie 
bezpečnosti digitálneho hlasovania v EÚ. 

Najmä pokiaľ ide o digitálne inovácie, myšlienky 
predložené na platforme týkajúce sa digitálneho 
rastu obhajujú v prvom rade posilnenie úlohy EÚ pri 
ďalšom rozvoji nástrojov umelej inteligencie. Výzva 
na spoločné úsilie o spoluprácu je vyjadrená v 
myšlienke európskeho oddelenia pre výskum umelej
inteligencie (pozri nápad). Pre niektorých 
prispievateľov je umelá inteligencia základným 
prvkom na podporu hospodárskeho rastu a 
bohatstva v EÚ (pozri príklad   nápadu  ). 

Konštatuje sa spoločná výzva na intenzívnejšie 
plánovanie a reguláciu v súvislosti so súčasnými 
možnosťami umelej inteligencie a algoritmickými 
rozhodovacími systémami s cieľom minimalizovať 
riziká, zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť (pozri príklad
nápadu, pozri príklad udalosti). Potreba 
legislatívnych opatrení je vyjadrená s cieľom 
minimalizovať riziká spojené s technológiami umelej 
inteligencie (pozri príklad   udalosti)   a dodržiavať 
základné práva. Príkladom je výzva na zaradenie do
zoznamu zakázaných použití umelej inteligencie, 
ako je sledovanie algoritmických pracovníkov (pozri 
udalosť). Oveľa schválená myšlienka v rámci tejto 
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témy diskutuje o etickej umelej inteligencii a 
navrhuje právne predpisy, ktoré by obmedzovali 
riziká umelej inteligencie, regulovali využívanie 
údajov a vyhýbali sa nerovnostiam (pozri   nápad  ). 

Niektorí prispievatelia však poukazujú na prínosy 
umelej inteligencie, napríklad pre verejný sektor 
alebo pohotovostné zdravotnícke služby (pozri 
príklad nápadu). Iní prispievatelia však viac váhajú a
zdôrazňujú budúce riziko vytvorenia umelej 
inteligencie nadradenej ľudskému mozgu (pozri 
príklad   myšlienky  ). 

V ďalšej veľmi schválenej myšlienke sa diskutuje o 
potrebe zabezpečiť prístup k hlavným platformám 
kolektívneho financovania zo všetkých členských 
štátov (pozri   nápad)  . 

Niektoré myšlienky sa zaoberajú aj (potenciálnymi) 
nevýhodami digitalizácie spoločnosti, ako je 
vylúčenie menej digitálne uvedomelých ľudí, 
environmentálne tlaky, dehumanizácia, robotizácia a
zvýšené monitorovanie a sledovanie jednotlivcov 
(pozri príklad nápadu a nápadu). Prispievatelia chcú,
aby sa tieto negatívne dôsledky digitalizácie 
preskúmali. Niektoré príspevky si vyžadujú 
aktualizáciu právnych predpisov vzhľadom na 
rastúcu digitalizáciu spoločnosti (pozri príklad 
nápadu).

Európske digitálne 
nástroje – digitalizácia 
verejného sektora
Viacerí prispievatelia navrhujú digitalizáciu správy 
vecí verejných a verejného sektora v rámci EÚ s 
cieľom umožniť interoperabilitu a elektronickú 
správu vecí verejných (pozri príklad myšlienky a 
myšlienky, pozri podujatie). Občania navrhujú celý 
rad špecifických technologických a digitálnych 
nástrojov pre európskych občanov. O podtéme 
digitálnej zjednotenia EÚ sa vo veľkej miere 
diskutuje (pozri myšlienku), pričom sa vyzýva na 
väčšiu harmonizáciu na európskej úrovni 
prostredníctvom prijatia spoločných digitálnych 
nástrojov: napríklad špecializovaná európska 
sociálna sieť na vyjadrenie verejnej mienky (pozri 
nápad), napríklad vytvorením rámca, ktorý pomôže 
všetkým krajinám EÚ spolupracovať na projektoch v 
oblasti IT. Táto myšlienka sa ďalej rozvíja s 
niekoľkými návrhmi pre všetky, ktoré zahŕňajú 
digitálne portály pre zapojenie občanov a potreby 
identifikácie každodenného života (pozri   nápad  ). 

Veľký súbor nápadov diskutuje o vytvorení 
digitálneho občianstva s nápadmi na celoeurópsku 
identifikáciu prostredníctvom digitálneho ID (pozri 

príklad nápadu a nápadu) alebo vysoko bezpečných
identifikačných systémov (EÚ) založených napríklad 
na použití kódu odtlačkov prstov (pozri príklad 
nápadu). Podobne prispievatelia navrhujú európsku 
digitálnu peňaženku so všetkými papierovými 
dokumentmi nahradenými digitálnymi dokumentmi 
(pozri   nápad  ). 

Ďalšia kategória príspevkov sa zameriava na 
európske elektronické služby: napríklad s 
európskym poskytovateľom jednotného prihlásenia 
na poskytovanie prístupu k verejným službám (pozri 
nápad), potrebu harmonizovať normy a vytvoriť 
jednotný autentifikačný účet na európskej úrovni 
(pozri nápad). Takisto sa navrhuje zaviesť „digitálny 
preukaz cezhraničnej služby EÚ“ s cieľom 
zjednodušiť prístup k verejným a záchranným 
službám pre občanov žijúcich v cezhraničných 
regiónoch (pozri nápad). Na podujatiach sa rovnako 
diskutovalo o vývoji digitálnych nástrojov a služieb, 
ako je digitálna identita pre EÚ, vytvorenie európskej
aplikácie alebo zavedenie digitálneho európskeho 
pasu (pozri príklad   podujatia  ).

Digitálne dáta
Pokiaľ ide o tému digitálnych údajov, prispievatelia 
zdôrazňujú pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, 
pričom uvádzajú, že EÚ je lídrom v ochrane 
jednotlivcov v digitálnom svete. Existuje však výzva 
na ďalšie zlepšenie v tejto oblasti (pozri príklad 
udalosti, pozri príklad   nápadu)  . Návrhy sa napríklad 
zameriavajú na úpravu zákonov GDPR, aby sa 
uľahčilo odmietnutie online zhromažďovania 
osobných údajov (pozri príklad nápadu). Ďalší 
príspevok vyžaduje jasnejšie predpisy, pokiaľ ide o 
GDPR a zamestnanecké údaje (pozri nápad). 
Viaceré príspevky si zároveň vyžadujú 
zrozumiteľnejšie právne predpisy bez zaťažovania 
používateľov neustálymi žiadosťami o súhlas (pozri 
príklad nápadu). Návrhy zahŕňajú ďalšie zavádzanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a posun 
smerom k väčšej autonómii údajov pre občanov EÚ 
(pozri príklad   nápadu)  . Viacerí prispievatelia žiadajú 
obmedzenie alebo zákaz geografického blokovania 
(pozri príklad nápadu), harmonizáciu systémov 
ochrany údajov v celej EÚ a zavedenie osobného 
cloudu pre občanov EÚ (pozri   nápad  ).

Kybernetická bezpečnosť
Celkovo existuje opakujúca sa výzva na spoluprácu 
na európskej úrovni, pokiaľ ide o infraštruktúru, 
znalosti a ľudské zdroje, s cieľom posilniť 
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kybernetickú bezpečnosť v EÚ (pozri príklad   nápadu  
a   nápadu)  . 

Viaceré nápady naznačujú posilnenie ochrany pred 
počítačovou kriminalitou predovšetkým zvýšením 
bezpečnosti siete, ktorá pre mnohých prispievateľov 
ide ruka v ruke so zvýšenou digitálnou suverenitou 
(pozri príklad nápadu). Okrem toho by sa mala 
zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť dátových 
systémov (pozri príklad nápadu). V rámci 
päťpilierového návrhu, ktorý vychádza z odporúčaní 
agentúry ENISA týkajúcich sa rizík zariadení 
pripojených k internetu vecí (IoT), prispievatelia 
navrhujú vytvoriť štítok EÚ pre akýkoľvek produkt 
internetu vecí, ktorý zabezpečí, aby zariadenie 
spĺňalo minimálne požiadavky na bezpečnosť a 
výkon internetu, spolu s predpismi výrobcu 
týkajúcimi sa preskúmania a kontroly softvéru tretích
strán (pozri nápad). Rovnako sa navrhuje forma 
inšpekcie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť aplikácií 
prostredníctvom Európskeho úradu pre 
bezpečnostnú kontrolu siete (pozri   nápad)  . 

Rovnako sa diskutuje o kybernetickom terorizme s 
niekoľkými návrhmi na centralizovaný prístup EÚ k 
ochrane EÚ, jej občanov a podnikov v prípade 
online hrozieb (pozri príklad nápadu). Návrhy 
siahajú od európskej kybernetickej armády (pozri 
nápad) až po rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
agentúry ENISA na Európske centrum kybernetickej 
obrany (pozri nápad). Niektorí prispievatelia vidia 
úlohu EÚ pri presadzovaní globálnej zmluvy o 
kybernetickej bezpečnosti na základe príkladu 
Budapeštianskeho dohovoru z roku 2001 (pozri 
nápad). 

Okrem obranných stratégií existuje niekoľko návrhov
na legislatívne opatrenia, napríklad presadzovanie 
zavedenia celoeurópskych právnych predpisov na 
ochranu súkromia občanov (pozri nápad). V 
mnohých príspevkoch sa rovnako zdôrazňuje 
potreba zaviesť reguláciu platforiem sociálnych 
médií s cieľom bojovať proti dezinformáciám, 
falošným správam a dosiahnuť suverenitu údajov 
(pozri príklad nápadu). Jedným z takýchto nariadení 
by mohli byť protokoly digitálnej identifikácie siete 
overené európskym orgánom, aby sa zabránilo 
ohováraniu, digitálnemu šikanovaniu alebo 
zverejneniu nepravdivých informácií (pozri nápad). 
Prispievateľ vidí úlohu Európskej prokuratúry pri 
posilňovaní európskych opatrení proti počítačovej 
kriminalite a navrhuje rozšíriť svoju právomoc na 
cezhraničnú počítačovú kriminalitu (pozri   nápad  ). 

Okrem toho existuje výzva na posilnenie ochrany 
spotrebiteľa v online prostredí (pozri príklad 
nápadu), napríklad tým, že sa spotrebiteľom v 
budúcnosti uľahčí zmena ich názoru, pokiaľ ide o 
nákupy.

Digitálne práva a 
začlenenie
Existuje niekoľko výziev identifikovaných v súvislosti 
so zvýšenou digitálnou spoločnosťou podľa 
prispievateľov. Jedným z problémov, ktoré vyplývajú 
z príspevkov, je digitálna priepasť, ktorá postihuje 
zraniteľné skupiny. V online diskusii sa napríklad 
diskutovalo o zvýšenej digitalizácii našej spoločnosti 
a v dôsledku toho o rastúcom vylúčení určitých 
skupín obyvateľstva, o „porazených digitalizácii“ 
(pozri   udalosť).   

Prispievatelia preto zdôrazňujú potrebu zaručiť voľný
a inkluzívny prístup k digitálnemu priestoru a 
obsahu, napríklad prostredníctvom výziev na 
prístupné a cenovo dostupné digitálne služby a 
zariadenia (pozri príklad   nápadu   a   nápadu  ). Iné 
naznačujú, že digitálny prístup by sa mal uznať za 
základnú potrebu tým, že sa zabezpečí systémové 
financovanie na európskej alebo vnútroštátnej úrovni
na poskytovanie digitálnych služieb (pozri príklad 
nápadu a nápadu). Ako už bolo spomenuté, niekoľko
nápadov naznačuje zvýšenie úrovne digitálnej 
gramotnosti a vzdelávania mladých a starších 
skupín obyvateľstva s cieľom podporiť digitálnu 
súdržnosť (pozri príklad myšlienky a   podujatia  ). 
Jeden prispievateľ navrhuje zavedenie 
monitorovacieho mechanizmu na zabezpečenie 
spravodlivej a rovnocennej digitalizácie a 
nadobúdania digitálnych zručností (pozri nápad). 

Ďalšia podstatná časť myšlienok konkrétnejšie 
zdôrazňuje digitálnu nerovnosť medzi mestskými a 
vidieckymi oblasťami: zlepšenie digitálnej 
pripojiteľnosti a prístupu k základným verejným a 
súkromným službám sú jedným z najviac 
diskutovaných návrhov v rámci tejto témy (pozri 
podujatie). 

Pokiaľ ide o digitálne práva, niektorí prispievatelia by
radi videli obmedzenie alebo obmedzenie reklamy 
na digitálnych mediálnych kanáloch (pozri príklad 
nápadu), zatiaľ čo iní chcú, aby sa v záujme slobody
informácií odstránili platobné steny a aby sa 
informácie voľne sprístupnili bez potreby platby 
(pozri   nápad)  . 

Jeden príspevok si vyžaduje rodovo citlivý prístup k 
digitalizácii s návrhmi právneho rámca na boj proti 
digitálnemu násiliu a výzvou na podporu rodovo 
priaznivého digitálneho dizajnu (pozri nápad). 
Prispievatelia okrem toho zvyšujú potrebu zvýšiť 
podnikanie žien a podporovať digitálne zručnosti 
žien (pozri   podujatie)  . Výzva na zvýšenie rodovej 
rovnosti v oblasti technológií bola prerokovaná aj na 
seminári YEP (pozri   podujatie)  .
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Znečistenie, udržateľnosť 
a trvácnosť
Vo viacerých prípadoch prispievatelia spájajú 
digitalizáciu s udržateľnejšou spoločnosťou. Existuje
napríklad výzva na zavedenie digitálneho pasu 
výrobku na podporu miestnej spotreby a obehového 
hospodárstva, ktorý bude dostupný prostredníctvom 
QR kódov poskytujúcich informácie o pôvode 
výrobku, zložení, vplyve na životné prostredie, 
recyklácii a konečnej manipulácii (pozri   nápad)  . 

Existuje však úlovok, keďže digitalizácia okrem 
iného rovnako prispieva k znečisteniu. S cieľom 
zabrániť tomu prispievatelia žiadajú udržateľnú 
digitalizáciu so zvýšeným výskumom vplyvov 
digitalizácie na životné prostredie a informovať 
spotrebiteľov o vplyve digitálnych výrobkov na 
životné prostredie (pozri príklad myšlienky a 
udalosti). Návrhy na udržateľnú výrobu napríklad s 
výzvou na ekologizáciu dátových centier so 
zelenými energiami (pozri nápad) alebo na výrobu 
nových výrobkov s recyklovaným elektronickým 
odpadom alebo inými udržateľnými alternatívami 
(pozri príklad nápadu a nápadu). Ďalšia línia 
nápadov sa točí okolo digitálneho odpadu a vyzýva 
napríklad na rozšírenie záruky na produkty 
digitálneho tovaru (pozri nápad). Okrem toho sa 
kladie dôraz na trvanlivé, opraviteľné a spravodlivo a
eticky vyrábané digitálne zariadenia, ktoré by sa 
mohli podporovať napríklad s nižšími daňami (pozri 
nápad). 

Niektorí prispievatelia sa zameriavajú na rozšírenie 
udržateľnosti a dostupnosti nielen na digitálne 
zariadenia, ale aj na digitálne infraštruktúry a na 
rozvoj inteligentných miest (pozri príklad nápadu). 
Ďalšia kategória nápadov v tejto súvislosti navrhuje 
podporiť rozvoj prístupných a udržateľných 
technológií investovaním do nízkotechnológií (pozri 
nápad).

Digitalizácia hospodárstva
V súlade s témou rozvinutou aj v rámci témy 
Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a 
zamestnanosť si veľké množstvo nápadov vyžaduje 
prijatie digitálneho hospodárstva a jednotného 
digitálneho trhu (pozri príklad nápadu). Prispievatelia
napríklad diskutovali o zavedení blockchainovej 
platformy EÚ (pozri príklad nápadu a nápadu). 
Rovnako sa uvádza myšlienka programu pre 
jednotný digitálny trh na podporu elektronického 
obchodu, ako aj spôsoby, ako posilniť schopnosť 
MSP využívať digitálne nástroje a pokročilé 
technológie (pozri nápad). 

Ďalší prispievatelia tiež diskutujú o kryptomenách s 
požiadavkou, aby vlády prijali kryptomeny na 
prospech a rozvoj digitálnej a ekonomicky aktívnej 
spoločnosti (pozri príklad nápadu), alebo vyzývajú 
na európsku kryptomenu (pozri nápad). 
Protiargumenty, ktoré diskutujú o potrebe regulácie 
alebo zákazu kryptomien, sú tiež vznesené na 
platforme (pozri príklad   nápadu  ). 

Okrem toho niekoľko nápadov podporuje zavedenie 
digitálneho eura ako bezpečného a pohodlného 
spôsobu platby (pozri príklad   nápadu  ). 

Ďalšia skupina nápadov podporuje investície a 
zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho 
digitálneho trhu podporovaním stratégie digitalizácie 
pre malé a stredné podniky (MSP) (pozri príklad 
nápadu) a zlepšovaním trhových podmienok pre 
rozvoj začínajúcich podnikov v rámci európskych 
digitálnych infraštruktúr (pozri nápad). V súvislosti s 
tým jeden prispievateľ diskutuje o posilnenej 
digitalizácii hospodárstva prostredníctvom 
digitálnych príjmov, zjednodušení digitálnych 
transakcií a online bankovníctve sprístupnených 
prostredníctvom telefónu (pozri   nápad  ).

Digitálne zdravie
V rámci témy digitálneho zdravia sa v mnohých 
myšlienkach na platforme navrhujú konkrétne 
opatrenia na zlepšenie zdravia občanov v digitálnom
svete, ako sú práva zamestnancov na odpojenie sa 
od práce (pozri príklad nápadu), zavedenie dňa 
voľna sociálnych médií (pozri nápad), duševné 
zdravie (pozri príklad nápadu) alebo podpora 
digitálnej odbornej prípravy mladých ľudí na podporu
zdravého a vedomého využívania technológií. 

V tejto súvislosti jeden prispievateľ požaduje 
zvýšenú reguláciu počítačových a videohier, najmä 
tých, ktoré sú zamerané na deti (a populárne u 
nich), pretože niektoré z nich by mohli okrem iného 
zaviesť vzorce hazardných hier (pozri   nápad)  . 

Rovnako ako v rámci témy Zdravie existuje výzva na
digitálnu integráciu v oblasti zdravia v rámci EÚ 
(pozri príklad nápadu) alebo zavedenie digitálneho 
európskeho preukazu zdravotného poistenia (pozri 
príklad nápadu). Prepracovanejšie nápady navrhujú 
vytvorenie jednotnej platformy pre elektronické 
riadenie zdravia, ktorá by bola obzvlášť zaujímavá 
pre mnohých Európanov, ktorí využívajú možnosti 
cezhraničnej mobility (pozri príklad nápadu). Táto 
myšlienka sa rozšírila na vytvorenie elektronických 
certifikátov EÚ (pozri príklad nápadu). Komentátori 
však často vyjadrujú obavy v súvislosti s ochranou 
súkromia a údajov. O myšlienke európskej platformy 
digitálneho zdravia sa často diskutuje v súvislosti s 
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očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a zeleným 
pasom (pozri príklad   nápadu  ).

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
Nedávne myšlienky prezentované v rámci témy 
digitálnej transformácie boli v súlade s myšlienkami 
zdôraznenými vyššie. 

Medzi najčastejšie nastolené myšlienky patrila 
dôležitosť zaručenia rovnakého prístupu k internetu 
všade v Európe a zabezpečenia demokratickej 
digitalizácie. Vzdelávanie sa považuje za kľúčovú 
hnaciu silu digitalizácie (pozri príklad nápadu). 
Technologické inovácie podporované 
celoeurópskymi politikami v rámci účinného 
európskeho inštitucionálneho a právneho rámca sa 
vo všeobecnosti považujú za spôsob podpory 
spravodlivej a inkluzívnej digitalizácie európskej 
spoločnosti (pozri príklad   myšlienky)  . 

Seminár o umelej inteligencii v Maďarsku, ktorý bol 
uvedený vyššie, vyústil do viacerých návrhov, ako 
napríklad možnosť rozšírenia používania umelej 
inteligencie, bol ďalším opakujúcim sa návrhom 
(pozri myšlienku) a spomenulo sa aj vytvorenie 
právneho a inštitucionálneho rámca na reguláciu 
používania umelej inteligencie (pozri nápad). Ďalšia 
udalosť v Bulharsku, rovnako diskutovala o potrebe 
regulácie (pozri   nápad)  . 

Popri nápadoch na podporu technologických 
inovácií si niekoľko príspevkov vyžadovalo väčšiu 
bezpečnosť na internete, najmä pokiaľ ide o 
zhromažďovanie a používanie osobných údajov 
(pozri príklad   nápadu  ). V tejto súvislosti sa 
diskutovalo o téme digitálnej suverenity, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie európskych hodnôt, najmä
práva na súkromie osôb (pozri nápad).
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Obrázok 19 – Mapa mysle „Digitálna transformácia“ téma 1
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Obrázok 20 – Mapa mysle „Digitálna transformácia“, časť 2
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8. Európska
demokracia

Témaeurópskej demokracie vytvorila celkovo 2 539 
nápadov, 4 606 komentárov a 1 060 podujatí na 
digitálnej platforme. Najčastejšie diskutovanými 
témami sú voľby do Európskeho parlamentu a 
reštrukturalizácia európskych inštitúcií (alebo 
dokonca federalizácia EÚ), po ktorých nasleduje 
široké spektrum návrhov na zvýšenie účasti 
občanov a vedomostí o európskych záležitostiach a 
podporu spoločnej európskej identity. Celkové 
interakcie v rámci tejto témy sú konštruktívne a 
orientované na budúcnosť, aj keď niektoré interakcie
vyjadrili strach z toho, že EÚ je vystavená riziku 
implózie v dôsledku napätia, populizmu a 
nacionalizmu. Hoci sa príspevky berú na vedomie 
viaceré prekrývania medzi rôznymi témami a 
všeobecne porovnateľnými úrovňami angažovanosti,
príspevky sa vzťahujú na tieto aspekty: 

• Voľby do Európskeho parlamentu 

• Federalizácia Európskej únie 

• Účasť občanov a konzultácie 

• Inštitucionálne reformy 

• Podpora spoločnej európskej identity a 
verejného priestoru 

• Ochrana a posilnenie demokracie 

Podujatia
V rámci tejto témy sa v Taliansku uskutočnilo viac 
ako tretina z celkového počtu podujatí uzavretých od
21. februára. Prevažná väčšina takýchto podujatí 
diskutovala o téme federalizácie EÚ, ako napríklad 
zhromaždenie občanov organizované v meste Pavia
so zástupcami organizácií občianskej spoločnosti, 
politických strán, neziskového sektora a priemyslu 
(pozri   podujatie  ). 

Na ďalších podujatiach sa diskutovalo o otázkach 
týkajúcich sa európskej demokracie z pohľadu 
mladých ľudí. Počas jedného takéhoto podujatia v 
meste Montpellier vo Francúzsku mladí účastníci 
predložili rôzne návrhy na konkrétne zlepšenie EÚ z 
hľadiska mladých ľudí (pozri podujatie). Na 
informačnom a komunikačnom podujatí 
organizovanom v Rumunsku sa zúčastnili študenti 
stredných škôl, ktorí boli predstavení, príležitosti, 
ktoré predstavuje plán Next Generation EU a online 
platforma Konferencie o budúcnosti Európy (pozri 
podujatie). Počas podujatia sa začal dialóg medzi 
študentmi, profesormi a organizátormi, počas 
ktorého sa študenti zamerali na svoj pohľad na EÚ a
jej budúcnosť aj vo vzťahu k ukrajinskej vojne. 

Vo Švédsku sa uskutočnila prednáška o ľudských 
právach a demokracii ako základoch európskej 
spolupráce pre publikum zložené z migrantov z 
krajín EÚ a krajín mimo EÚ (pozri podujatie). Počas 
prednášky si účastníci vymenili s rečníkmi aj 
informácie o význame hlasovania vo voľbách do EÚ 
a informovaní o tom, ako môžu občania EÚ 
prispievať do EÚ. 

Osobitný dôraz na žurnalistiku a spôsob podávania 
správ o záležitostiach EÚ bol kľúčovým prvkom 
viacerých podujatí organizovaných v Chorvátsku. V 
Záhrebe sa uskutočnila diskusia so študentmi a 
zamerala sa najmä na „Ako zvýšiť záujem študentov
žurnalistiky o EÚ?“ (pozri   podujatie)  .
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Voľby doEurópskeho 
parlamentu
Skupina myšlienok v rámci témy „Európska 
demokracia“ diskutuje o zmenách spôsobu, akým sa
voľby do Európskeho parlamentu konajú ako 
prostriedok na posilnenie zapojenia občanov do 
demokratických procesov EÚ. Široko podporovaná 
myšlienka, ktorá vyvolala rôzne reakcie, sa týka 
vytvorenia nadnárodných volebných zoznamov v 
celej EÚ (pozri nápad). Navrhlo sa aj vytvorenie 
nového volebného obvodu pre Európanov žijúcich v 
inom členskom štáte s cieľom povzbudiť kandidátov, 
aby sa zamerali skôr na európske, než na domáce 
otázky (pozri nápad). Na podporu celoeurópskej 
diskusie boli navrhnuté aj iné nápady volebnej 
reformy a zároveň priblíženie poslancov Európskeho
parlamentu k občanom (pozri príklad nápadu). 
Jeden konkrétny druh volebnej reformy, spomedzi 
navrhovaných, sa zameriava na zmenu 
prerozdelenia kresiel v Parlamente s cieľom 
nahradiť súčasný proporcionálny systém 
väčšinovým systémom založeným na koalíciách 
(pozri nápad). Jedna myšlienka sa zasadzuje za to, 
aby poslanci Európskeho parlamentu boli menovaní 
vnútroštátnymi zákonodarcami namiesto toho, aby 
boli priamo volení (pozri nápad). 

Niektoré návrhy sa zaoberajú špecifickejšími 
spôsobmi zvýšenia účasti voličov na európskych 
voľbách. Existujú výzvy na zavedenie povinného 
hlasovania (pozri nápad), ako aj návrhy na 
uľahčenie účasti, napríklad umožnením poštových 
hlasovacích lístkov (pozri nápad) a registráciou 
voličov v ten istý deň, aby sa deň hlasovania stal 
štátnym sviatkom (pozri nápad), a dokonca aj 
hlasovaním v jeden deň pre viaceré typy volieb 
(pozri nápad). Niektorí prispievatelia tiež diskutujú o 
digitálnom hlasovaní vrátane myšlienky vytvoriť 
súbor celoeurópskych digitálnych voličov (pozri 
nápad). Otázka digitálneho hlasovania je tiež 
predmetom témy „Digitálna transformácia“. 

Existujú aj návrhy na harmonizáciu minimálneho 
veku na to, aby bolo možné voliť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu (pozri príklad nápadu), a 
podľa možnosti ho stanoviť na 16 rokov (pozri 
nápad). Tieto myšlienky sú okrem iného zamerané 
na podnecovanie mladých ľudí k tomu, aby sa 
zapájali do politiky, čo účastníci často považujú za 
kľúčovú. Na seminári vo Viedni sa okrem iného 
diskutovalo o spôsoboch zvýšenia účasti mladých 
občanov na európskych voľbách (pozri podujatie). V 
návrhoch, ktoré boli predložené počas seminára, sa 
zdôrazňuje potreba zvýšiť počet mladých poslancov 
Európskeho parlamentu a umožniť kandidátom vo 
veku 16 rokov kandidovať vo voľbách. Účastníci 
podujatia organizovaného na Malte diskutovali o 

výsledkoch projektu Eurovoters, iniciatívy zameranej
na odbornú prípravu mladých voličov v krajine. 
Počas tohto podujatia boli predložené viaceré 
návrhy vrátane potreby odkloniť sa od toho, aby sa 
„mládež“ považovalo za jednu skupinu, čo 
predstavuje riziko diskontovania osobitných potrieb v
rámci konkrétnych komunít. Vyzýva platformu, aby 
mladým ľuďom poskytla príležitosti pravidelne 
prezentovať svoje názory v Európskom parlamente 
(pozri   nápad  ), iná myšlienka namiesto toho 
predpokladá iný typ platformy, kde sú mladí 
používatelia oboznámení s poslancami Európskeho 
parlamentu a ich politickými návrhmi (pozri nápad). 
V súvisiacom príspevku sa navrhuje stanoviť kvótu 
pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorí majú 
menej ako 35 rokov (pozri   nápad  ). 

Ostatní účastníci sa zaoberajú otázkou hlasovacích 
práv z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím 
alebo so zdravotnými podmienkami, ktoré 
obmedzujú ich schopnosť hlasovať. Tieto príspevky 
obhajujú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú 
pre tieto kategórie inkluzívnejšie (pozri príklad 
nápadu). 

Jeden účastník navrhuje vytvorenie zoznamu 
rodovej rovnosti pre voľby do Európskeho 
parlamentu (pozri   nápad)  . Niektoré myšlienky sa 
zaoberajú konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa 
politických strán. Jeden prispievateľ napríklad 
navrhuje používať len symboly európskych strán 
namiesto symbolov národných strán (pozri 
myšlienku), aby sa opäť posilnil nadnárodný 
charakter volieb. Podľa iného príspevku by sa strany
mali stať prístupnejšími pre ľudí z rôznych 
kultúrnych alebo sociálno-ekonomických prostredí 
(pozri   nápad  ).

Federalizácia Európskej 
únie
Veľké množstvo príspevkov v rámci témy európskej 
demokracie si vyžaduje federalizáciu Európskej únie
s odlišným chápaním tohto pojmu. Ide o opakujúci 
sa predmet udalostí spojených s touto témou (pozri 
príklad   udalosti)  . „Federalizácia“ vytvorila aj niektoré 
z najviac schválených nápadov na platforme (pozri 
nápad a nápad), ako aj rôzne pripomienky 
účastníkov. 

Niektorí prispievatelia považujú federalizáciu za 
najlepší spôsob, ako EÚ dosiahnuť svoj plný 
potenciál (pozri príklad myšlienky a udalosti), ale aj 
ako prostriedok na zabezpečenie väčšej 
dôveryhodnosti a vplyvu EÚ na globálnej politickej 
scéne a právomoci riešiť nadnárodné problémy, 
ktorým dnes čelíme, ako je zmena klímy a pandémia
COVID-19 (pozri nápad). Okrem toho sa považuje 
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za spôsob, ako prekonať euroskepticizmus a 
nacionalistické nálady podľa účastníkov, ktorí túto 
myšlienku podporujú. 

Ako príklad, vysoko schválená a diskutovaná 
myšlienka obhajuje vytvorenie ústavného 
zhromaždenia s cieľom vypracovať európsku 
ústavu, ktorá by vymedzila kľúčové prvky a zásady 
demokratickej európskej federácie (pozri myšlienku).
Diskusia zahŕňa aj konkrétnejšie výzvy na spoločnú 
fiškálnu a hospodársku politiku (pozri myšlienku) 
vrátane myšlienky „Európskej únie daňových 
poplatníkov“ (pozri myšlienku), jednej európskej 
armády a federalizácie zahraničnej politiky, ako aj 
prepracovanie inštitúcií EÚ podľa federalistických 
zásad. 

Niektorí prispievatelia sú však skeptickí, pokiaľ ide o 
federalizáciu. Niektorí účastníci sa obávajú, že to 
môže viesť k nadmernej centralizácii moci alebo 
vytvoriť nerovnováhu medzi členskými štátmi. Iní sa 
domnievajú, že existuje mnoho problémov, ktoré je 
potrebné prekonať, aby sa takáto myšlienka mohla 
stať skutočnosťou. Niektorí účastníci uprednostňujú 
decentralizáciu s väčšou právomocou pre členské 
štáty namiesto federalizácie (pozri príklad   nápadu)  , 
s väčšou slobodou a úctou k identite členských 
štátov a slobodnou spoluprácou v oblastiach, kde je 
to užitočné (pozri príklad myšlienky). Jedna z 
takýchto myšlienok vyjadruje znepokojenie nad 
myšlienkou „stále užšej Únie“ a potenciálnou silou 
federálnych súdov, ktorá obhajuje konfederáciu 
namiesto federálnej únie (pozri   myšlienku  ). 

Vzhľadom na odlišné vnútroštátne kontexty a úroveň
pripravenosti členských štátov stať sa súčasťou 
federálnej únie niektorí účastníci postupujú s 
myšlienkou postupnej federalizácie so systémom 
„prechodných zón“ (pozri nápad). Tento typ 
prispievateľov podporuje myšlienku federálnej 
Európy, ale v súčasnej fáze by ju mohli považovať 
za nereálnu, a preto obhajujú viacrýchlostnú Úniu, 
ktorá by z krátkodobého hľadiska zlepšila 
strategickú autonómiu EÚ a perspektívu federalizmu
(pozri   nápad  ).

Účasť občanov a 
konzultácie
Príspevky do platformy zahŕňajú niekoľko návrhov 
na posilnenie účasti občanov a pocit zodpovednosti, 
pokiaľ ide o rozhodovanie EÚ. 

Skupina nápadov a podujatí diskutuje o vývoji 
trvalejších mechanizmov založených na 
participatívnej demokracii a interakcii medzi občanmi
s cieľom posilniť a doplniť zastupiteľskú demokraciu,
a to aj na základe skúseností z Konferencie o 

budúcnosti Európy. Účastníci napríklad navrhujú 
systematickejšie využívanie zhromaždení a panelov 
občanov na prípravu najdôležitejších a najťažších 
politických rozhodnutí v EÚ (pozri príklad 
myšlienky). Jeden účastník navrhuje, aby takéto 
zhromaždenia zvolávali priamo občania na základe 
úspešnej európskej iniciatívy občanov (pozri nápad).
Niektorí prispievatelia navrhujú „občiansky 
parlament“, „zhromaždenie venované organizáciám 
občianskej spoločnosti“ (pozri nápad) alebo 
„zriaďovacie zhromaždenie“ (pozri nápad) s cieľom 
poskytovať poradenstvo Európskemu parlamentu. 
Účastníci tiež diskutujú o myšlienke celoeurópskych 
referend o inštitucionálnych a politických témach EÚ
(pozri príklad   myšlienky  ). Niektorí účastníci to 
považujú za alternatívu k národnému referendu o 
európskych záležitostiach, ktorého výsledky môžu 
blokovať politické iniciatívy EÚ bez ohľadu na 
úroveň rozptýlenej podpory týchto iniciatív zo strany 
EÚ (pozri príklad nápadu). 

V niektorých z týchto príspevkov sa konkrétne 
diskutuje o výhodách multilingválnej digitálnej 
platformy, ktorá vyjadruje pochvalu a kritiku, ale 
predkladá aj návrhy na zlepšenie. Napríklad rôzni 
účastníci zdôrazňujú, že je potrebné vytvoriť systém 
spätnej väzby s cieľom nadviazať na návrhy 
občanov počas konferencie (pozri príklad nápadu). 
Ďalší účastník reaguje na myšlienku, ktorá navrhuje,
aby sa konferencia stala trvalou, pričom poukázala 
na potrebu z času na čas zhrnúť obsah platformy a 
vytvoriť okolo nej diskusiu (pozri   nápad  ). 

Príspevky zahŕňajú aj návrh na vytvorenie online 
platformy jednotného kontaktného miesta, ktorá by 
centralizovala všetky verejné príspevky, či už ide o 
európske iniciatívy občanov, sťažnosti alebo petície, 
do inštitucionálnej participatívnej štruktúry EÚ (pozri 
nápad), zatiaľ čo ďalší prispievateľ vyzdvihuje 
myšlienku platformy venovanej výlučne združeniam 
(pozri   nápad)  . 

Jedným z druhov online platforiem, ktoré účastníci 
navrhli na posilnenie demokratickej účasti, je 
vytvorenie lobistického systému zdola nahor 
financovaného spoločnými európskymi občanmi 
prostredníctvom individuálnych darov a výmena 
nápadov prostredníctvom toho istého portálu (pozri 
nápad). Cieľom tejto platformy je vyriešiť problém 
nerovnakého vplyvu na schopnosť jednotlivých 
občanov a veľkých organizácií. 

Iní prispievatelia navrhujú online digitálne fórum, na 
ktorom by občania EÚ mohli diskutovať o právnych 
predpisoch EÚ s využitím systému zvyšovania 
hlasov a pripomienok odvodeného zo sociálnych 
médií (pozri nápad). Súvisiaca myšlienka zahŕňa 
platformu pre lobovanie občanov ako alternatívny 
spôsob, ako môžu bežní občania EÚ a menšie 
spoločnosti nasmerovať svoje odborné znalosti a 
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názory na právne predpisy v rozhodovacom procese
EÚ (pozri   nápad)  . 

Význam občianskej technológie, najmä v súčasnom 
veku rastúcej nedôvery voči politickým stranám, 
diskutujú mnohí účastníci (pozri nápad). Podľa tejto 
myšlienky by občianske technológie umožnili 
pochopiť zvýšenú zložitosť verejnej správy v našej 
dobe a zvýšiť aktívnu angažovanosť a účasť. 

 Podujatie organizované v talianskom meste Brindisi
predstavilo širokú škálu nápadov na zlepšenie 
priamych demokratických mechanizmov na úrovni 
EÚ vrátane posilnenia informovanosti verejnosti o 
niektorých už existujúcich nástrojoch, ako sú petície 
EÚ, dočasné výbory, európski mediátori a platforma 
Solvit. 

Zníženie vzdialenosti medzi poslancami EP a 
občanmi sa tiež považuje za spôsob, ako zlepšiť 
európsku demokraciu. Jeden účastník napreduje v 
rôznych stratégiách na zlepšenie komunikácie a 
podporu priamej výmeny názorov medzi poslancami 
EP a ich voličmi (pozri nápad). Medzi navrhované 
návrhy patrí zriadenie miestnych kancelárií 
poslancami EP v ich vlastných volebných kolégiách. 
Táto myšlienka čiastočne pripomína návrh iného 
účastníka vytvoriť systém miestnych členov Rady 
EÚ (pozri nápad) ako spôsob, ako znížiť vzdialenosť
medzi inštitúciami EÚ a európskymi občanmi.

Inštitucionálne reformy
O reformách európskych inštitúcií sa konkrétnejšie 
diskutuje aj v značnom množstve myšlienok s 
cieľom zvýšiť ich efektívnosť a transparentnosť a 
priblížiť ich občanom. Myšlienky pokročilých 
inštitucionálnych reforiem môžu zahŕňať návrhy na 
širšiu revíziu inštitucionálneho usporiadania (pozri 
príklad myšlienky), ale aj stratégie na zvýšenie 
zodpovednosti tvorcov politík za účinnosť politických
iniciatív. Napríklad jeden účastník presadzuje 
myšlienku povinného posúdenia vplyvu vo všetkých 
fázach legislatívneho procesu (pozri nápad). 

Pokiaľ ide o Európsky parlament, prispievatelia 
najčastejšie žiadajú, aby mu boli udelené skutočné 
právomoci legislatívnej iniciatívy (pozri príklad 
nápadu). Existujú aj výzvy na udelenie fiškálnych 
právomocí (pozri   nápad  ). Diskutuje sa aj o sídle 
Európskeho parlamentu, pričom prispievatelia 
vyzývajú na výber medzi Štrasburgom a Bruselom 
(pozri príklad nápadu), a to aj ako spôsob zníženia 
logistických nákladov (pozri   nápad)  . 

Diskusia o Európskej rade a Rade Európskej únie, 
opakujúca sa myšlienka na platforme a v rámci témy
európskej demokracie je prechodom na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou aspoň v určitých oblastiach 

politiky (pozri príklad myšlienky) a zastaviť právo 
veta (pozri príklad myšlienky). Diskutuje sa aj o 
úlohe Rady v inštitucionálnom usporiadaní EÚ (pozri
príklad myšlienky) a o návrhoch na prehĺbenie 
dvojkomorového zákonodarcu v EÚ (pozri príklad 
myšlienky). 

Pokiaľ ide o Európsku komisiu, skupina príspevkov 
diskutuje o voľbe predsedu Komisie a vymenovaní 
komisárov vrátane systému hlavných kandidátov 
(pozri príklad myšlienky) a o priamej voľbe predsedu
Komisie občanmi (pozri príklad   nápadu)  . Účastníci 
tiež nastolili otázku počtu komisárov (pozri príklad 
nápadu). 

Veľmi diskutovanou myšlienkou je mať priamo 
zvoleného predsedu EÚ, napríklad spojením úloh 
predsedu Európskej komisie a Európskej rady (pozri
príklad myšlienky). Existujú aj výzvy na vytvorenie 
jednotného kontaktného miesta pre EÚ, aby vo 
vonkajších vzťahoch vystupovala jednotne (pozri 
príklad nápadu). Jeden účastník navrhuje zlúčiť 
úlohu predsedu Euroskupiny a podpredsedu 
Európskej komisie zodpovedného za euro s cieľom 
vytvoriť ministerstvo hospodárstva a financií ako 
spôsob zvýšenia koordinácie (pozri nápad). Okrem 
toho sa spomínajú reformy Výboru regiónov a 
Hospodárskeho a sociálneho výboru, napríklad s 
cieľom zlepšiť ich fungovanie. Návrhy zahŕňajú 
reformu Výboru regiónov tak, aby zahŕňala 
primerané spôsoby dialógu pre regióny, ako aj 
mestá a obce (pozri nápad), alebo aby sa mu 
poskytla posilnená úloha (pozri   nápad)  . V súvislosti 
s tým iný účastník navrhuje uznať euroregióny ako 
inštitucionálne subjekty (pozri   nápad)  . 

Jedna veľmi schválená myšlienka žiada EÚ, aby 
vytvorila jasný mechanizmus týkajúci sa práva 
národov bez štátnej príslušnosti na sebaurčenie 
(pozri   nápad)  . 

Úloha Európskeho súdneho dvora je tiež spoločným 
predmetom diskusie (pozri príklad   myšlienky  ), 
pričom vyzýva na objasnenie alebo dokonca 
posilnenie svojich právomocí (pozri príklad 
myšlienky) a iné na ich obmedzenie (pozri príklad 
nápadu). 

Niektorí prispievatelia sa zameriavajú na úlohu 
Európskej centrálnej banky (pozri nápad) a 
Euroskupiny (pozri nápad), pričom navrhujú spôsoby
reformy týchto inštitúcií. Jedna myšlienka si 
vyžaduje dobudovanie bankovej únie s európskym 
systémom ochrany vkladov (pozri   nápad)  . 

Rôzne myšlienky reforiem ukazujú generačné 
zameranie. Napríklad jeden účastník navrhuje 
zaviesť posúdenie vplyvu politík a právnych 
predpisov EÚ zamerané na meranie ich špecifického
vplyvu na mládež (pozri nápad). „Skúška mládeže“ 
by teda pomohla začleniť do inštitúcií perspektívu 
mladých ľudí a zvýšiť inkluzívnosť politík EÚ pre 
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mladých ľudí. Prechod z mladých na starobu, ďalší 
účastník, navrhuje, aby bol európsky komisár 
venovaný starším ľuďom (pozri   nápad)  

Oddeľovaniespoločnej 
európskej identity a 
verejného priestoru
V rámci tejto témy prispievatelia diskutujú o 
spoločnej európskej identite na základe spoločných 
európskych hodnôt demokracie (pozri   podujatie)  , o 
ktorýchsa diskutuje v rámci iných tém. Podporujú 
však aj praktické myšlienky na podporu takejto 
spoločnej európskej identity, ako aj spoločného 
európskeho verejného priestoru, a to aj 
prostredníctvom príspevku médií. 

Téma jazyka je najviac diskutovaná. Spoločný jazyk 
sa považuje za účinný (a niekedy aj jediný) spôsob, 
ako vytvoriť silnú európsku identitu (pozri príklad 
myšlienky). Esperanto sa často predkladá ako 
zjednocujúci jazyk (pozri príklad nápadu), a to aj s 
cieľom obísť rozdiely medzi priaznivcami každého 
národného jazyka. Hoci prispievatelia môžu 
nesúhlasiť s tým, ktorý jazyk by sa mal pre 
Európanov uprednostniť, všetci sa zhodli na potrebe 
podporovať jazykové vzdelávanie s cieľom 
dosiahnuť spoločný jazyk (pozri príklad myšlienky). 
V ďalších príspevkoch sa požaduje lepšie 
dodržiavanie zásady viacjazyčnosti (pozri príklad 
myšlienky), napríklad tým, že sa akákoľvek oficiálna 
publikácia EÚ preloží do každého jazyka EÚ (pozri 
nápad). 

Okrem toho existujú nápady na zriadenie 
športového tímu EÚ (pozri príklad   nápadu)  , na 9. 
máj ako štátny sviatok vo všetkých členských 
štátoch (pozri nápad) alebo na vytvorenie pasu EÚ 
(pozri nápad) na podporu európskeho ducha. 

Jeden účastník tiež navrhuje vytvoriť twinningové 
programy medzi zamestnancami s cieľom umožniť 
Európanom mimo školského veku objavovať kultúru 
inej krajiny EÚ, napríklad účasťou na kurze odbornej
prípravy v zahraničí (pozri nápad). Budúce 
generácie sú považované za kľúčové hnacie sily 
spoločnej identity EÚ, preto mnohí účastníci 
zdôrazňujú význam vzdelávania mládeže v 
európskych politických otázkach (pozri nápad), čo je
téma, o ktorej sa vo veľkej miere diskutuje aj v 
kapitole Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. 

Okrem jazykov sa kultúrne produkty vnímajú aj ako 
niečo, čo môže spájať Európanov. Preto výzva 
účastníka uprednostniť šírenie kultúrnej produkcie v 
rámci európskych hraníc vytvorením priestoru 
„voľného pohybu informácií“, čo znamená 

obmedzenie autorských práv a obmedzení 
udeľovania licencií v rámci EÚ (pozri   nápad  ). 

Viaceré príspevky v rámci témy európskej identity sa
týkajú témy médií a spôsobu, akým môžu prispieť k 
šíreniu poznatkov o EÚ a k vytvoreniu európskeho 
ducha (pozri príklad myšlienky). Jedným opakujúcim
sa návrhom, ktorý získal relatívne vyšší počet 
potvrdení, je vytvorenie celoeurópskych médií alebo 
sietí (pozri príklad nápadu) alebo vytvorenie 
jediného verejnoprávneho vysielateľa v EÚ (pozri 
príklad   nápadu)  . Navrhuje sa najmä zvýšiť 
informovanosť občanov o otázkach EÚ, napríklad 
prostredníctvom živého vysielania diskusií a 
podujatí, ale aj podporiť spoločného ducha EÚ, ktorý
oslavuje európske hodnoty a európske kultúry, s 
dokumentárnymi dokumentmi o krajinách EÚ. 
Niektorí prispievatelia tiež vyzývajú, aby televízny a 
rozhlasový kanál EÚ premietal svoje hodnoty za 
hranice EÚ (pozri príklad nápadu). 

Iní účastníci navrhujú odbornú prípravu novinárov v 
oblasti podávania správ EÚ alebo uloženie 
povinnosti verejnoprávnym vysielateľom venovať 
určité percento vysielacieho času záležitostiam EÚ 
(pozri   nápad)  

Ochrana a posilňovanie 
demokracie
Niekoľko myšlienok v rámci tejto témy sa týka 
ochrany demokracie v EÚ, pričom vyzýva na 
rozhodné opatrenia proti vládam, ktoré porušujú 
demokratické zásady, najmä s odkazom na 
Maďarsko a Poľsko (pozri príklad idea). Táto otázka 
je podrobnejšie pokrytá témou „Hodnoty a práva, 
právny štát, bezpečnosť“. 

Prispievatelia tiež uznávajú nebezpečenstvo, že 
dezinformácie a falošné správy môžu predstavovať 
pre demokracie. Existujú výzvy na silnejší prístup k 
boju proti šíreniu zavádzajúcich informácií vrátane 
návrhov na vytvorenie mobilnej aplikácie na kontrolu
faktov (pozri nápad) alebo nezávislého inštitútu EÚ 
na kontrolu informácií o médiách (pozri nápad). 
Niektorí prispievatelia obhajujú aj osobitné 
nariadenie EÚ o obsahu, ktoré možno uverejniť na 
sociálnych médiách (pozri príklad nápadu). 

V mnohých myšlienkach a pripomienkach sa 
diskutuje o potrebe regulovať lobizmus, pričom sa 
požaduje kódex správania pre politikov alebo 
vytvorenie nezávislého európskeho orgánu s 
prostriedkami na boj proti korupcii a neželanému 
vplyvu lobistických skupín (pozri príklad   nápadu)  . 
Jeden účastník požaduje zákaz využívania 
sponzorstva počas predsedníctiev Rady EÚ, čo je 
prax, prostredníctvom ktorej vláda členského štátu 
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EÚ, ktorý vykonáva predsedníctvo, dostáva finančnú
podporu na zobrazovanie log značiek na oficiálnych 
online alebo fyzických materiáloch (pozri   nápad)  . 

Existujú aj výzvy na prijatie všeobecných opatrení 
na boj proti korupcii, napríklad pri udeľovaní ponúk 
na miestnej úrovni (pozri príklad nápadu). Jeden 
účastník navrhuje zavedenie jedinej databázy 
kombinujúcej súčasné viaceré systémy podávania 
správ EÚ (pozri nápad). Ďalší navrhuje, aby 
európski politici a štátni zamestnanci, ktorí zastávajú
dôležité pozície, ako sú poslanci Európskeho 
parlamentu alebo komisári, mali zakázané vlastniť 
zásoby (pozri   nápad  ). 

Účastník vyjadruje znepokojenie nad neželaným 
zahraničným vplyvom na európsku demokraciu, 
žiada preverenie toho, koľko kľúčovej infraštruktúry 
EÚ vlastní Čína, a žiada, aby EÚ privilegovala Indiu 
pred Čínou ako strategického hospodárskeho 
partnera v obchodných dohodách (pozri   nápad  ). 

Podujatie organizované v Bruseli zdôraznilo kľúčovú
úlohu miest a miestnych komunít pri posilňovaní 
demokracie a priekopníckom sociálnom pokroku. V 
čase silného prepojenia medzi inštitucionálnym 
centrom a perifériami môže byť úloha miest a obcí 
kľúčová pri budovaní dôvery občanov v 
demokratické inštitúcie.

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
Väčšinupríspevkov v minulom období konsolidoval 
už spomínané témy. O novej časti myšlienok sa 
však diskutovalo o tom, že národné vlády a 
parlamenty sa viac zapájajú do tvorby politík EÚ a 
sú zodpovednejšie za politiky EÚ, čím sa z 
vnútroštátneho hľadiska približuje k téme európskej
demokracie. V rámci tejto oblasti myšlienok jeden 
návrh zahŕňal stanovenie minimálneho počtu 
zasadnutí venovaných politickým otázkam EÚ v 
každom národnom parlamente (pozri nápad). 
Ďalšia, ktorá sa zameriava na úlohu národných 
parlamentov pri ratifikácii zmlúv EÚ, predstavila 
myšlienku spoločných zasadnutí Európskeho 
parlamentu alebo jeho osobitných výborov a 
národných parlamentov, najmä prostredníctvom 
videokonferenčných hovorov (pozri nápad). 
Vsúlade so zisteniami uvedenými v poslednej 
správe bola najčastejšie diskutovanou témou v 
nedávnych príspevkoch celková výzva na ochranu 
a posilnenie demokracie v EÚ, po ktorej 
nasledovala potreba inštitucionálnych reforiem 
(pozri príklad nápadu ). V mnohých myšlienkach sa

diskutovalo o navrhovaných reformách európskeho
volebného systému (pozri príklad nápadu). 

Zdôraznila sa aj potreba úsilia o zvýšenie účasti 
občanov a konzultácií (pozri príklad nápadu). O 
zapojení občanov sa v skutočnosti príležitostne 
diskutovalo v súvislosti s ochranou samotnej 
demokracie, napríklad prispievateľmi, ktorí 
požadovali zriadenie stálej digitálnej online 
platformy pre konzultácie s občanmi (pozri príklad 
nápadu). Navrhlo sa vytvorenie jedinečnej 
mediálnej platformy na vysielanie európskeho 
obsahu vo viacerých jazykoch v súlade s 
významom, ktorý účastníci platformy pripisujú 
žurnalistike a slobode tlače (pozri   nápad)  .
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Obrázok 21 – Mapa mysle „Európska demokracia“ časť 1

Európska 
demokracia

Voľby do 
Európskeho 
parlamentu

Vytvorenie nadnárodných zoznamov pre voľby do 
Európskeho parlamentu

Reforma volebného systému EÚ
Nižšia a/alebo zjednotená veková hranica pre 

hlasovanie
Uľahčenie digitálneho hlasovania
Uľahčenie hlasovania pre mobilných Európanov a 

občanov krajín mimo EÚ vo voľbách do EÚ
Zabezpečiť právo voliť zdravotne postihnutých a 

chorých ľudí

Využívanie participatívnej tvorby politiky
Investovanie do angažovanosti a interakcií mládeže
Zabezpečiť zástupcov občanov pri tvorbe politiky 

prostredníctvom občianskeho parlamentu alebo 
zhromaždenia

Organizovať dlhodobé konzultácie
Zamerajte sa na generácie: mládež a starnúca populácia
Znížiť vzdialenosť medzi poslancami EP a ich volebnými 

obvodmi
Organizovať povinné referendá v celej EÚ
Návrhy a/alebo kritika na zlepšenie viacjazyčnej platformy, 

t. j. vytvorenie nadväzujúceho systému, aby bola trvalá.

Účasť občanov a 
konzultácie

Práca na spoločnej fiškálnej a hospodárskej 
politike

Vytvorenie európskej armády
Vypracovať európsku ústavu
Hlasy proti federalizácii: žiada väčšiu moc a 

slobodu spolupráce len v oblastiach, kde 
je to užitočné pre členské štáty;

Prechodný prístup federalizácie

Federalizácia 
Európskej únie



Obrázok 22 – Mapa mysle „Európska demokracia“, časť 2

Európska 
demokracia

Inštitucionálne 
reformy

Preskúmať úlohu Európskeho parlamentu pri udeľovaní väčšej 
legislatívnej a fiškálnej právomoci

Reformné rozhodovanie (jednomyseľnosť k väčšinovým 
pravidlám)

Preskúmať úlohu Európskej rady
Reformný volebný postup predsedu Komisie a komisárov (napr. 

priama voľba predsedu Komisie)
Prehodnotiť úlohy Výboru regiónov (vrátane inštitucionalizácie 

euroregiónov) a Hospodárskeho a sociálneho výboru
Znížiť počet komisárov a obmedziť politické mandáty
Reformná úloha Európskej centrálnej banky a Euroskupiny
Zaviesť povinné posúdenie vplyvu politiky
Posilniť právomoci Európskeho súdneho dvora vs. znížiť ich
Zvýšiť zodpovednosť politík voči budúcim generáciám

Ochrana a 
posilňovanie 
demokracie

Zmena spôsobu prideľovania finančných 
prostriedkov EÚ

Boj proti dezinformáciám
Regulovať lobovanie
Boj proti korupcii
Vytvorenie kódexu správania pre politikov
Rozhodné kroky proti vládam, ktoré porušujú 

demokratické zásady
Kontrola a obmedzenie vlastníctva strategických 

aktív antidemokratickými svetovými 
mocnosťami

Podpora spoločnej 
európskej identity a 
verejného priestoru

Spoločný jazyk EÚ vs. podpora viacjazyčnosti
Vytvorenie športových tímov EÚ
Vytvorenie štátneho sviatku EÚ
Vytvorenie pasu EÚ
Vytvorenie twinningových a výmenných programov pre zamestnancov
Vytvorenie mediálnych portálov EÚ venovaných témam EÚ
Zriadiť jediného verejnoprávneho vysielateľa EÚ na podporu zapojenia 

občanov do EÚ
Zabezpečiť, aby vnútroštátny verejnoprávny vysielateľ vyčlenil čas na 

podávanie správ EÚ
Vytvorenie povinných diskusných zasadnutí o záležitostiach EÚ v každom 

národnom parlamente za účasti komisárov EÚ



9. Migrácia
Odspustenia platformy migračná téma vygenerovala
celkovo 2 700 príspevkov vrátane 955 nápadov, 
1 539 komentárov a 206 podujatí. Najčastejšie sa 
opakujúce príspevky v rámci tejto témy odhaľujú tri 
všeobecné trendy. Na jednej strane si jedna skupina 
interakcií vyžaduje väčšiu solidaritu a lepšie 
integračné postupy, zatiaľ čo na The ostatné ruka, 
ďalšie príspevky chcú viac opatrení na kontrolu a 
zníženie migrácie. Iná skupina účastníkov by chcela 
podporiť medzinárodnú mobilitu, ale len medzi 
hospodársky rozvinutými demokraciami. O príleve 
ukrajinských utečencov sa diskutovalo aj medzi 
účastníkmi. V súlade s tým sa analyzujú tieto témy: 

• Spoločná politika EÚ v oblasti migrácie 

• Humanistický postoj k migrácii 

• Integrácia 

• Migrácia mimo EÚ ako hrozba 

• Kontrola hraníc 

• Riešenie základných príčin migrácie

Odvzdušňovacieotvory

Nedávne udalosti, v ktorých sa diskutovaloo migrácii
zpolitického hľadiska EÚ z lana, sa týkali politiky EÚ 
v oblasti utečencov, pričom poukázali na potrebu 
prehodnotiť utečeneckú a azylovú politiku a potrebu 
rámca pre spoločné rozdeľovanie migrantov v celej 
EÚ. Na podujatí organizovanom v parlamente 
Kanárskych ostrovov účastníci diskutovali o 
rokovaniach o pakte o migrácii a azyle a vyzvali na 
zlepšenie ochrany detí migrantov bez sprievodu 
(pozri podujatie). Počas online podujatia 
organizovaného talianskou katolíckou organizáciou 
sa diskutovalo o nadchádzajúcom Európskom pakte 
o migrácii a azyle (pozri   podujatie  ). 

Dánska diskusia sa zamerala aj na to, či by Európa 
mala otvoriť alebo uzavrieť svoje vonkajšie hranice. 
Toto podujatie vyvolalo významnú spoluprácu s 
rôznorodým publikom a nastolilo otázky, ako sú 
dôsledky vyplývajúce z externalizácie európskych 
hraníc, zriadenia azylových centier v tretích 
krajinách a zo spolupráce EÚ s krajinami, ako sú 
Turecko a Líbya. (pozri udalosť). 

Ďalšie participatívne podujatie diskutovalo o tom, či 
migrácia predstavuje príležitosť alebo hrozbu, 
pričom sa venovali otázkam, ako je legálna a 
neregulárna migrácia a diferenciácia z hľadiska 
etnickej príslušnosti a kultúry, ako v prípade 
ukrajinských utečencov (pozri udalosť). Tieto otázky 
boli preskúmané aj počas podujatia v Litve (pozri 
podujatie). 

V súvislosti s témou integrácie vznikla potreba 
zlepšiť integračné infraštruktúry a programy na boj 
proti rasovej nenávisti a diskriminácii počas 
podujatia vo Francúzsku (pozri   podujatie)  . 

V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zorganizovalo 
podujatie s cieľom diskutovať o medzinárodnej 
solidarite a o doterajšej reakcii EÚ na vojnu na 
Ukrajine s následnými dôsledkami migrácie (pozri 
udalosť). 

V Poľsku sa konalo aj nedávne podujatie, ktoré 
zapojilo mladých Ukrajincov do diskusií týkajúcich sa
európskej integrácie, migrácie a obáv o budúcnosť 
(pozri   podujatie)  
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Spoločná politika EÚ v 
oblasti migrácie
Mnohé z nich v rámci tejto témy požadujú spoločnú 
migračnú politiku EÚ. Tie sú často sprevádzané 
výzvami na väčšie dodržiavanie ľudských práv a 
účinným systémom prerozdeľovania. Často sa 
spomína aj potreba reformy dublinského systému. 

V rámci podtémy legálnej migrácie tí, ktorí obhajujú 
prísnejšie migračné politiky, požadujú spoločnú 
politiku EÚ v oblasti selektívnej migrácie s kvótami, 
prísnejšími postupmi výberu a prijímania (pozri 
príklad nápadu). Navrhujú sa alternatívne prístupy k 
legálnej migrácii, ako napríklad európsky systém 
prisťahovalectva založený na bodoch, ktorý sa 
niekedy považuje za potrebný na efektívnejšiu 
reguláciu migračných tokov (pozri nápad). 
Prispievatelia rovnako chcú preskúmať model, ktorý 
umožní presunúť žiadateľov o azyl do centier v 
partnerskej krajine na preskúmanie prípadov (pozri 
podujatie). 

Príspevky, ktoré sú otvorenejšie pre migráciu, si 
podobne vyžadujú jednotný a účinnejší prístup, ktorý
by bol viac v súlade s európskymi (sociálnymi) 
hodnotami. V príspevkoch sa napríklad konkrétne 
diskutuje o jednotnom a účinnom konaní EÚ o azyle 
(pozri nápad), pričom sa poukazuje aj na potrebu 
reformy dublinského nariadenia s cieľom zabrániť 
nerovnomernému rozdeleniu žiadateľov o azyl a 
migrantov (pozri príklad nápadu). Spomedzi týchto 
príspevkov niektorí navrhujú, aby sa migrantom 
udelil dočasný pas EÚ na prístup k pracovným 
právam a právam na pobyt (pozri príklad nápadu). 
Jedna veľmi podporovaná myšlienka v rámci témy 
migrácie si rovnako vyžaduje konkrétnejšiu a 
spravodlivejšiu európsku politiku v oblasti 
hospodárskej migrácie s legálnymi vstupnými 
kanálmi a integračnou politikou založenou na 
rovnakom zaobchádzaní a úplnom dodržiavaní 
ľudských práv (pozri nápad). 

Jeden príspevok podporuje myšlienku vytvorenia 
funkcie európskeho komisára pre azyl a migráciu, 
ktorý by mal konať v koordinácii s ostatnými 
inštitúciami s cieľom dohliadať na spoločný azylový 
systém EÚ (pozri   nápad)  . 

Občania obhajujú aj politiku EÚ v oblasti migrácie 
pracovnej sily alebo stratégie EÚ v oblasti náboru 
študentov a kvalifikovaných zamestnancov 
pochádzajúcich z krajín tretieho sveta. V tejto 
súvislosti jeden prispievateľ zdôrazňuje potrebu 
posilniť právomoci EÚ v oblasti migrácie, aby mohla 
riadiť migráciu v súlade so zásadami a hodnotami 
Únie (pozri   nápad  ). Skupina prispievateľov 
presadzuje myšlienku podpory selektívneho typu 
prisťahovalectva. Títo účastníci zvyčajne vidia 

migráciu v pozitívnom svetle kvôli ekonomickým 
výhodám, ktoré vytvára. Navrhujú zamerať sa na 
konkrétne krajiny s cieľom prilákať svoje talenty 
(pozri myšlienku) alebo zmierniť kritériá mobility 
medzi hospodársky vyspelými demokraciami na 
západe aj v Ázii, najmä v kontexte dohôd o voľnom 
obchode (pozri   nápad)  .

Humanistický postoj k 
migrácii
Prispievatelia, ktorí sa pridržiavajú humanistického 
pohľadu na migráciu, obhajujú zmenu príbehu o 
migrantoch, najmä vzhľadom na ich príspevky ako 
zdravotnícki pracovníci počas pandémie (pozri 
udalosť). 

Niektoré príspevky obhajujú vytvorenie 
humanitárnych koridorov alebo plnohodnotnú 
politiku otvorených hraníc a kritizujú nedostatočnú 
solidaritu s migrantmi (pozri príklad myšlienky). 
Medzi účastníkmi, ktorí zdieľajú tieto myšlienky, sa 
iniciatívy zamerané na hliadkovanie Stredozemného
mora s cieľom zatlačiť migrantov späť alebo dohody 
o kontrole migračných tokov, ako je napríklad 
dohoda medzi EÚ a Tureckom, vo všeobecnosti 
považujú za zlyhanie migračného systému EÚ (pozri
príklad   nápadu  ). 

Prispievatelia žiadajú dodržiavanie ľudských práv 
prostredníctvom riešení na boj proti neregulovanej 
migrácii a prisťahovaleckej politiky EÚ s 
jednoduchšími a prístupnejšími azylovými konaniami
v krajinách pôvodu, legálnymi a bezpečnými 
migračnými trasami a zásahom proti obchodovaniu s
ľuďmi s cieľom zabrániť úmrtiam utečencov na 
hraniciach EÚ (pozri príklad   nápadu)  . 

Niektorí prispievatelia navrhujú právny rámec na 
zastavenie núteného návratu integrovaných osôb a 
rodín do nebezpečných krajín pôvodu (pozri nápad).
Iní účastníci podporujú skôr stratégiu dobrovoľných 
než nútených návratov na základe toho, že ak sa 
táto stratégia vykonáva v spolupráci s krajinami 
pôvodu, preukázala sa oveľa účinnejšia (pozri 
nápad). 

Niektoré z týchto príspevkov sa zaoberajú aj 
otázkami nerovnosti, ktoré ovplyvňujú existujúci 
proces žiadania o azyl. Zdôrazňujú napríklad 
skutočnosť, že podiel mužských žiadateľov o azyl je 
výrazne vyšší ako podiel žien žiadajúcich o azyl 
alebo rodín (pozri nápad). Iní uvádzajú ťažkosti, 
ktorým čelia LGBTIQ žiadatelia o azyl, a žiadajú 
väčšiu ochranu a lepšiu podporu tejto skupiny (pozri 
nápad)
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Integrácia
Mnohé návrhy sa týkajú integrácie migrantov. 
Účastníci uznávajú potrebu vytvoriť účinnejšie 
integračné programy s osobitnou pozornosťou 
venovanou jazykovej príprave. Viacerí účastníci 
diskutujú a podporujú myšlienku požiadaťEÚ , aby 
vytvorila integračné programy, pričom sa predkladajú
rôzne názory (pozri   nápad)  . 

Spomedzi myšlienok týkajúcich sa integrácie mnohí 
žiadajú monitorovanú následnú cestu pre migrantov 
s cieľom zabezpečiť úplnú integráciu v členských 
štátoch EÚ. Jedna myšlienka vidí veľký potenciál pri 
uznávaní a ďalšej aktivácii migrantov a členov 
prijímajúcich komunít ako tvorcov zmien (pozri 
nápad). Význam zapojenia migrantov do miestnych 
projektov a dobrovoľníckych činností sa zvyšuje pri 
mnohých príležitostiach (pozri príklad nápadu). 
Jeden respondent zdôrazňuje, že je dôležité prijať 
prierezový prístup k integrácii so zameraním na 
prevoditeľnosť politík prijatých na miestnej úrovni a 
prístup siahajúci od inštitúcií k miestnym 
združeniam, pričom EÚ je zodpovedná za 
poskytovanie tohto typu rámca (pozri nápad). 
Vzdelávanie sa považuje za kľúčový prvok 
integrácie, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú jazykové
a európske hodnoty. V tejto súvislosti sa 
prispievatelia domnievajú, že sú potrebné 
dostatočne financované programy na podporu 
začlenenia detí migrantov v školskom veku do 
systému verejného vzdelávania (pozri   nápad)  . Iné 
myšlienky sa zameriavajú na terciárne vzdelávanie 
ako na kľúčovú páku pre väčšiu integráciu. V tejto 
súvislosti jeden účastník obhajuje lepší prístup 
mladých utečencov k univerzitným programom 
(pozri nápad). Konkrétny návrh sa zaoberá otázkou 
jazykových bariér a presadzuje myšlienku 
využívania umelej inteligencie na prekonanie 
jazykovej priepasti (pozri   nápad  ). 

Úspešná integrácia migrantov do miestneho trhu 
práce sa považuje za prínosnú pre európske 
hospodárstvo. Platí to najmä v prípade situácie po 
pandémii, ako sa zdôraznilo počas dvojdňového 
podujatia, ktoré spoluorganizovala Európska komisia
a Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli 
(pozri podujatie). Jeden účastník poukazuje najmä 
na pozitívne výsledky prisťahovalectva do 
ekonomicky depresívnych oblastí (pozri príklad 
nápadu). Existujú výzvy na informačné kampane a 
programy na zvýšenie citlivosti občanov EÚ na boj 
proti rasizmu a posun smerom k väčšej spoločnosti. 
Jeden prispievateľ požaduje väčšiu rozmanitosť 
pracovníkov pracujúcich v orgánoch tvorby politík a 
verejných službách súvisiacich s migráciou (pozri 
nápad). V súvislosti so stanoviskami týkajúcimi sa 
rasizmu a vylúčenia z trhu práce existujú výzvy na 
rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom 

(pozri nápad). Pokiaľ ide o diskrimináciu na trhu 
práce, jeden účastník poukazuje na potrebu 
(scenzových) údajov o etnickom pôvode migrantov 
účinne informovať o tvorbe politiky (pozri   nápad  ). 

Niektorí účastníci vyjadrujú poľutovanie nad 
obmedzenými právami osôb s trvalým pobytom v 
EÚ. Poznamenávajú, že Únia neudeľuje hlasovacie 
právo svojim osobám s trvalým pobytom a požaduje,
aby hlasovacie práva boli založené na pobyte (pozri 
nápad). 

Niektorí prispievatelia považujú túto otázku za 
obzvlášť naliehavú, pokiaľ ide o občanov Spojeného
kráľovstva, ktorí žili v EÚ pred brexitom. Jedna 
myšlienka, ktorá viedla ku kontroverznej diskusii, je 
zavedenie zrýchleného postupu na získanie práv v 
celej EÚ pre britských občanov, ktorí žili v EÚ pred 
brexitom (pozri   nápad)  .

Migrácia mimo EÚ ako 
hrozba
Napriek opozícii, ktorú vyjadrili niektorí prispievatelia
k migrácii, myšlienky, ktoré otvorene definujú 
migráciu ako hrozbu pre európsku civilizáciu alebo 
politickú stabilitu, sú relatívne menej podporené ako 
myšlienky týkajúce sa integrácie a dodržiavania 
ľudských práv. Ak je to spresnené, účastníci 
predkladajú obavy týkajúce sa európskej civilizácie a
politickej stability a výrazne ich podporujú (pozri 
príklad vysoko uznávanej   myšlienky)  . 

Na podujatí v Maďarsku sa diskutovalo o niektorých 
zásadných právnych otázkach súvisiacich s 
migráciou. Medzi otázkami, na ktoré sa táto udalosť 
zamýšľala odpovedať, bolo aj „právo (spoločnosti) 
zachovať si vlastnú národnú kultúru, identitu a 
životný štýl“ tvárou v tvár masovej migrácii (pozri 
udalosť). 

Komentátori tohto typu príspevkov sú otvorene 
vyjadrené vo svojich myšlienkach a príspevkoch na 
tému migrácie. Jednou z pozorovaných tém je pocit, 
že migrácia z krajín mimo EÚ predstavuje hrozbu 
pre civilizáciu, identitu, hodnoty a kultúru EÚ (pozri 
príklad myšlienky). Títo prispievatelia požadujú 
opatrenia na obmedzenie migrácie mimo EÚ, 
prísnejšiu politiku repatriácie a stratégie, ktoré 
bránia mobilite migrantov, ako sú prísnejšie hraničné
kontroly (pozri príklad   nápadu  ). 

Viacerí účastníci varujú pred použitím nelegálnej 
migrácie ako (politickej) zbrane, pričom sa 
odvolávajú najmä na veľký prílev migrantov z 
Bieloruska na litovské a poľské hranice (pozri príklad
nápadu ). Pokiaľ ide o migračnú krízu na hranici s 
Bieloruskom, názory prispievateľov sa líšia.
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Kontrola hraníc
Pomerne vysoký počet nápadov podporuje tvrdý 
postoj k prisťahovalectvu. Účastníci, ktorí prijmú 
tento riadok, sú proti legalizácii nelegálnych 
prisťahovalcov a vyzývajú na ďalšie posilnenie 
postavenia európskych orgánov hraničnej kontroly, 
ako je Frontex. Niektoré z nich však uprednostňujú 
skôr vnútroštátny prístup ako európsky prístup k 
imigračnej kontrole, pričom sa obávajú, že EÚ by 
bola príliš zhovievavá voči žiadateľom o azyl. 

Vo všeobecnosti existuje podpora 
organizovanejšieho a koordinovanejšieho úsilia, 
pokiaľ ide o kontrolu hraníc, s výzvami na 
komplexnejšie hraničné kontroly vrátane orgánu 
zatláčania (pozri príklad nápadu), väčšej podpory 
pre agentúru Frontex s lepším vymedzením jej 
funkcií (pozri nápad) a právne záväzného prístupu k 
úsiliu v oblasti pátrania a záchrany (SAR) v 
Stredozemí (pozri nápad). O úlohe agentúry Frontex
a iniciatív týkajúcich sa námorných hliadok sa však 
často diskutuje na platforme, pričom ostatní 
účastníci žiadajú väčšiu kontrolu nad ich fungovaním
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv 
(pozri nápad). Schválená myšlienka si vyžaduje 
rýchle vyhostenie z EÚ pre tých migrantov, ktorí 
spáchajú závažný trestný čin (pozri príklad nápadu). 
Podobná myšlienka žiadajúca o návrat 
neregulárnych migrantov vytvára diskusiu medzi 
prispievateľmi v prospech okamžitej repatriácie a 
tými, ktorí sú proti (pozri nápad). Jeden respondent 
navrhuje prerušiť zahraničnú pomoc krajinám, ktoré 
nesúhlasia s repatriáciou svojich štátnych 
príslušníkov (pozri   nápad  ). 

Ďalšie príspevky si vyžadujú väčšiu solidaritu a 
dodržiavanie ľudských práv. Ide napríklad o 
centralizovaný distribučný systém EÚ založený na 
solidarite, financovanie na zlepšenie infraštruktúry 
prijímania hraníc (bytovanie a potraviny) alebo 
nadnárodnú agentúru spravujúcu európske 
utečenecké tábory, ktorú spoločne spravujú rôzne 
krajiny a ktoré sú financované zo zdrojov EÚ (pozri 
príklad   nápadu  ). 

Nedávna diskusia o rozšírení financovania EÚ na 
financovanie budovania vnútroštátnych prekážok 
proti migrantom sa čiastočne odráža v niektorých 
príspevkoch požadujúcich zvýšenú finančnú 
podporu EÚ jej členským štátom na posilnenie 
fyzickej ochrany hraníc (pozri   nápad  ). 

Keď však účastníci požadujú zvýšenú finančnú 
podporu EÚ na riešenie migrácie na hraniciach, nie 
vždy obhajujú budovanie nových prekážok. Niektoré 
z nich uznávajú kľúčovú úlohu miestnych a 
regionálnych orgánov pôsobiacich na štátnych 

hraniciach a chcú zvýšiť financovanie projektov 
súvisiacich s prijímaním a integráciou migrantov 
(pozri príklad   nápadu)  . 

V podujatí s názvom „Silnejšie hranice, silnejšia 
Európa“, ktoré sa konalo v Budapešti, účastníci 
obhajovali pragmatickejšiu a prísnejšiu politiku 
hraníc (pozri   podujatie)  .

Riešenie základných príčin
migrácie
Menšia časť myšlienok sa hlbšie zaoberá otázkou 
migrácie a okrem politických opatrení na riadenie 
migrácie v EÚ sa domnieva, že je potrebné prijať 
opatrenia na riešenie základných príčin migrácie 
inde. Spolupráca medzi európskymi a tretími 
krajinami, najmä africkými, sa považuje za kľúčovú 
pri riešení základných príčin migrácie (pozri príklad 
myšlienky). Pokiaľ ide o budúcnosť Európy, 
prispievatelia zdôrazňujú potrebu riešiť základné 
príčiny migrácie s cieľom riešiť otázky migrácie, 
ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Úloha medzinárodných 
partnerstiev vrátane dohôd s krajinami tretieho sveta
pri riadení imigračných tokov bola predmetom 
podujatia v Portugalsku (pozri   podujatie)  . 

Návrhy v tejto súvislosti siahajú od vytvorenia 
rovnakých obchodných vzťahov, investovania do 
väčšieho počtu plánov rozvojovej pomoci a 
akademickej prípravy a profesionálneho rozvoja ľudí
žijúcich v krajinách tretieho sveta (pozri nápad). 
Spoločnou obavou je, že prijímajúce krajiny 
zneužívajú rozvojovú pomoc, čím sa stáva 
neúčinnou. V tejto súvislosti jeden účastník navrhol 
zlepšiť vysledovateľnosť finančných prostriedkov, a 
tým monitorovať ich využívanie využitím technológií 
blockchainu a inteligentných certifikátov (pozri 
nápad). 

Osobitná skupina príspevkov vedie EÚ k úlohe na 
základe toho, že sa podieľala na regionálnej 
destabilizácii, napríklad prostredníctvom 
subvencovaného poľnohospodárskeho vývozu do 
rozvojových krajín (pozri nápad). V záujme riešenia 
hospodárskych nerovností medzi rozvinutými a 
rozvojovými krajinami niektorí účastníci obhajujú 
podporu udržateľného poľnohospodárstva odolného 
voči zmene klímy v krajinách tretieho sveta (pozri 
nápad). Pomohlo by to aj v boji proti „migrácii klímy“ 
(pozri príklad myšlienky a udalosti). Fenomén 
„migrácie v oblasti klímy“ vo veľkej miere riešia 
účastníci, ktorí chcú väčšiu pozornosť verejnosti na 
túto otázku a uznanie postavenia klimatického 
utečenca v medzinárodnom práve (pozri myšlienku).
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Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
Príspevky na tému migrácie v minulom období 
posilnili predtým pozorované témy a podtémy. 

V mnohých návrhoch sa požadovalo zlepšenie 
existujúcich migračných a azylových systémov. V 
tejto súvislosti sa za kľúčový (pozri   nápad)   považuje 
spoločný európsky rámec pre spracovanie žiadostí o
azyl vrátane reformy dublinského systému (pozri 
príklad   myšlienky  ). 

Niekoľko nápadov navrhlo spojiť každého nováčika s
„referentom“, ktorý sa už usadil v krajine príchodu 
(pozri príklad nápadu). Iní účastníci zdôraznili 
význam legálnych migračných ciest s cieľom uľahčiť 
integračné procesy (pozri nápad) a obhajovali 
umožnenie pracovných víz (pozri nápad) alebo 
vytvorenie bezpečnejších migračných ciest s cieľom 
obmedziť počet obetí migrantov na trase do Európy, 
najmä tých na mori (pozri príklad   nápadu)  . 

Nedávne údaje o migrácii sú do značnej miery 
polarizované, ako už bolo uvedené. Na jednej strane
niektorí účastníci vnímajú migráciu ako zdroj pre 
spoločnosť (pozri príklad   nápadu)  . Na druhej strane 
niektorí účastníci nesúhlasia s ďalšou migráciou, 
pretože mnohí migranti sú vnímaní ako 
neintegrovaní (pozri nápad). S cieľom uľahčiť a 
podporiť integráciu jeden účastník vyzval na 
zníženie byrokracie s cieľom znížiť prekážky pre 
migrantov hľadajúcich zamestnanie (pozri nápad). 
Pozitívnejšia komunikácia o prisťahovalectve bola 
tiež obhajovaná s cieľom uľahčiť hladšiu integráciu 
zo strany hostiteľskej krajiny (pozri   nápad  ).
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Obrázok 23 – Mapa mysle „Migrácia“ časť 1

Migrácia

Spoločná politika EÚ 
v oblasti migrácie 

Vytvoriť jednotnú politiku EÚ v oblasti selektívnej migrácie: kvóty a prísnejšie výberové konania 
Reforma dublinského dohovoru o rovnakom rozdelení žiadateľov o azyl a migrantov
Výzva na vytvorenie migračného systému rešpektujúceho ľudské práva v súlade s hodnotami EÚ
Posilnenie právomocí EÚ v oblasti migrácie
Rozvíjať politiku EÚ v oblasti migrácie pracovnej sily
Vyzýva na prísnejšie postupy prijímania legálnej migrácie
Vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku EÚ s centralizovaným orgánom a postupom pre podávanie žiadostí
Vytvoriť systém partnerstiev umožňujúci migrantom požiadať o azyl vo svojej krajine pôvodu
Umožniť selektívny typ prisťahovalectva, zamerať sa len na vzdelaných migrantov a podporovať mobilitu medzi 

hospodársky vyspelými demokraciami
Zriadiť európskeho komisára pre azyl a integráciu

Humanistický 
postoj k 
migrácii

Jednoduchšie a prístupnejšie azylové konania v krajinách 
pôvodu a vytvorenie humanitárnych koridorov

Boj proti nelegálnej migrácii, boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi a prevádzačom

Vytvorenie legálnych a bezpečných migračných trás a 
kanálov s cieľom zabrániť úmrtiam

Vytvoriť právny rámec na zastavenie vyhostenia 
integrovaných osôb do nebezpečných krajín pôvodu

Uprednostňovať dobrovoľnú repatriáciu prostredníctvom 
partnerstiev s krajinami pôvodu, pred nútenými 
návratmi

Integrácia

Obmedziť byrokratické postupy pre prisťahovalcov
Vytvoriť integračné programy na úrovni EÚ pri hľadaní 

zamestnania
Senzibilizácia občanov EÚ: investície do vzdelávania 

súvisiaceho s inklúziou 
Zaviesť následnú trajektóriu pre migrantov a žiadateľov o azyl
Vytvoriť vzdelávací systém na podporu začlenenia detí 

migrantov v školskom veku a uprednostniť vzdelávanie 
jazyka a hodnôt

Bojovať proti diskriminácii a zaobchádzať s migrantmi a 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom 
rovnakým a spravodlivým spôsobom, napríklad na trhu 
práce

Zlepšenie prístupu migrantov k dobrovoľníckym činnostiam
Zvýšiť rozmanitosť pracovníkov v migračných službách a 

politických orgánoch
Podporiť britských občanov s pobytom v EÚ dlho pred 

brexitom, aby získali práva v celej EÚ prostredníctvom 
zrýchleného postupu

Udeliť hlasovacie právo osobám s trvalým pobytom v EÚ
Podporovať prenosnosť politík a osvedčených postupov 

týkajúcich sa integrácie medzi krajinami EÚ
Pripojte každého nováčika s „referentným“ prisťahovalcom, 

ktorý je už usadený



Obrázok 24 – Mapa mysle „Migrácia“ časť 2

Migrácia 
mimo EÚ ako 
hrozba

Obmedzenie migrácie mimo EÚ 
Prijať opatrenia na reguláciu migrácie mimo EÚ 
EÚ by mala zaujať obrannejší postoj proti 

používaniu nelegálnej migrácie ako politickej 
zbrane 

Migrácia

Kontrola 
hraníc

Komplexnejšie hraničné kontroly, udelenie spätnej kontroly
Uprednostniť dodržiavanie ľudských práv pri riadení migračných tokov
Financovanie infraštruktúry na prijímanie na hraniciach (domov a potravín)
Koordinovať pátracie a záchranné úsilie v Stredozemí
Zriadiť nadnárodnú agentúru spravujúcu európske utečenecké tábory
Zabezpečiť centralizovaný distribučný systém EÚ pre žiadateľov o azyl založený na 

solidarite
Zvýšená finančná podpora pre členské štáty na posilnenie fyzickej ochrany hraníc alebo 

financovanie projektov prijímania na hraniciach
Opatrenia na okamžité vyhostenie migrantov, ktorí spáchajú trestný čin, a/alebo 

neregulárnych migrantov

Riešenie 
základných 
príčin 
migrácie

Podporovať špecializované dohody a partnerstvá s krajinami pôvodu
Boj proti zmene klímy v krajinách pôvodu s cieľom bojovať proti klimatickej migrácii a 

uznať postavenie klimatického utečenca
Vytvoriť rovnaké obchodné vzťahy
Investovať do ďalších plánov rozvojovej pomoci
Zastaviť európsku vojenskú účasť v rozvojových krajinách a zastaviť destabilizačné 

postupy, ako je dotovaný poľnohospodársky vývoz



10.
Vzdelávanie,

kultúra, mládež
a šport

Nápady publikované v rámci témy Vzdelávanie, 
kultúra, mládež a šport pokrývajú rôzne témy 
vzhľadom na jeho multitematickú povahu. Podobne 
ako inde na platforme je výzva na podporu spoločnej
identity EÚ opakujúcim sa základným pocitom pre 
témy identifikované v tejto téme, pričom príspevky 
sa okrem iného týkajú výmen, vystavenia rôznym 
kultúram a mobility. Táto téma vygenerovala celkový
objem 4 976 príspevkov, ktoré pozostávali z 2 063 
nápadov, 1 757 komentárov a 1 156 podujatí. Rôzne
myšlienky možno zoskupiť do nasledujúcich tém: 

• Podporovať spoločnú identitu EÚ 

• Mobilita v rámci EÚ 

• Nadčasové vzdelávanie 

• Neistota v práci a nezamestnanosť mladých 
ľudí 

• Európske dedičstvo 

• Prístup k vzdelávaniu a kultúre 

• Kreatívni a akademickí odborníci

• Inkluzívnosť v športe

Podujatia 
V uplynulom období sa na podujatiach diskutovalo o 
rôznych témach, ako je prístup k terciárnemu 
vzdelávaniu, mobilita a harmonizácia vzdelávacích 
systémov a titulov. Napríklad vo vidieckom meste vo 
Francúzsku sa zorganizovalo participatívne 
podujatie s 30 mladými účastníkmi s cieľom 
diskutovať o spôsoboch zlepšenia mobility mládeže 
vo vidieckych oblastiach (pozri podujatie). 

V Poľsku, jednej z krajín, ktoré zaregistrovali 
najvyšší počet podujatí na túto tému, účastníci 
diskutovali aj o úlohe mladých migrantov z Ukrajiny 
vrátane spôsobov, ako posilniť ich integráciu (pozri 
podujatie). V tomto podujatí, ktoré malo formu 
diskusie, účastníci diskutovali najmä o riešeniach na
pomoc deťom, ktoré nepoznali jazyk, aby sa rýchlo 
prispôsobili novej situácii. 

V Španielsku, inej krajine s vysokým počtom 
podujatí súvisiacich s touto témou, sa témy, o 
ktorých sa diskutovalo, týkali najmä príležitostí a 
vyhliadok na zamestnanie pre mladých ľudí. Na 
jednom podujatí v regióne Navarra bol celkový pocit 
mladých účastníkov podujatia dosť pesimistický, 
pričom väčšina z nich sa sťažovala na nedostatok 
príležitostí na emancipáciu a požadovala lepšiu 
školskú dopravu, zvýšenú dostupnosť štipendií a 
väčšiu pomoc pri podávaní žiadostí o programy 
mobility (pozri   podujatie)  .

Podporovať spoločnú 
identitu EÚ
Pokiaľ ide o tému európskej identity, jednou z 
najdiskutovanejších tém je učenie sa jazykov. 

Pod pojmom jazykové vzdelávanie ako prostriedok 
na podporu medzikultúrnych výmen a spôsobu, 
akým prispieva k spoločnej identite EÚ, sa v 
niekoľkých príspevkoch zdôrazňuje potreba 
prekonať jednojazyčné vzdelávanie a požaduje 
uznanie heterogénnej a viacjazyčnej povahy Európy 
ako zdroja (pozri príklad myšlienky). Podobne 
panelová diskusia v Berlíne preskúmala 
viacjazyčnosť Európy a spôsoby, ako rozpoznať a 
podporiť viacjazyčnú rozmanitosť (pozri podujatie). 
Ďalší účastník, ktorý presadzuje viacjazyčnosť, 
vyzýva na väčšiu podporu výučby menšinových 
jazykov v škole (pozri nápad). Jeden prispievateľ 
navrhuje zaviesť cestovné poukazy financované z 
prostriedkov EÚ na jazykové výmeny (pozri   nápad)  . 
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Vytvorenie jedného spoločného európskeho jazyka 
sa považuje za niečo, čo by mohlo podporiť 
európsku integráciu podľa mnohých účastníkov 
(pozri príklad nápadu). To je tiež široko diskutované 
v rámci témy Iné myšlienky (pozri príklad   nápadu  ). 
Diskusia sa zaoberá rôznymi výhodami a 
nevýhodami takéhoto spoločného európskeho 
jazyka a rôznymi možnými jazykmi vrátane 
esperanta (pozri   nápad a nápad   ,   obe vysoko 
schválené), latinčiny (pozri príklad nápadu) alebo 
angličtiny (pozri príklad   nápadu)  . Najmä rozhovor o 
esperante vyvolal na internete určitý záujem, ktorý 
odzrkadľoval dynamiku diskusie o jednom 
neutrálnom jazyku pre všetky krajiny EÚ (pozri 
podujatie). 

Ďalšia myšlienka medzi najschválnejšími 
myšlienkami sa týka vytvorenia európskeho 
verejnoprávneho vysielateľa (pozri nápad). Niekoľko 
nápadov sa týka vytvorenia väčšieho počtu 
mediálnych portálov EÚ (televízia, rozhlas a 
sociálne médiá) s cieľom lepšie zapojiť európskych 
občanov do záležitostí a otázok EÚ s konečným 
cieľom posilniť európsku identitu a základné hodnoty
(pozri príklad myšlienky). Podpora šírenia európskej 
mediálnej produkcie, napríklad vytvorením 
spoločného mediálneho trhu EÚ, sa tiež rozvíja ako 
myšlienka mnohých účastníkov (pozri príklad 
nápadu). Jednou myšlienkou je vytvorenie osobitnej 
mediálnej platformy EÚ prispôsobenej výučbe 
jazykov (pozri nápad). 

Podtéma myšlienok sa týka vzdelávania, kde 
prispievatelia navrhujú zaviesť povinný kurz o histórii
a inštitúciách EÚ na všetkých európskych stredných 
školách ako nástroj pre mladšie generácie na 
budovanie záujmu a pocitu zodpovednosti vo vzťahu
k EÚ, čím sa posilní proces budovania identity EÚ 
(pozri príklad myšlienky). Poznatky o európskej 
histórii považuje za kľúčové aj iný účastník, ktorý 
navrhuje začať európsky prieskum na meranie 
historického vedomia mladých ľudí (pozri nápad), 
zatiaľ čo ďalší podporuje myšlienku vytvorenia 
oficiálnej učebnice o európskej histórii (pozri   nápad  ).

Mnoho účastníkov považuje existenciu školských 
podujatí súvisiacich s EÚ za kľúčovú (pozri príklad 
nápadu), pričom jeden z nich navrhuje zriadenie 
učiteľa zodpovedného za koordináciu podujatí a 
programov súvisiacich s EÚ (pozri nápad). Mnohé 
myšlienky týkajúce sa podpory spoločnej identity EÚ
naznačujú rôzne formy výmeny alebo twinningu 
medzi školami v rôznych členských štátoch na 
podporu priateľstva naprieč hranicami členských 
štátov (pozri nápad). V jednej myšlienke sa navrhuje
podporovať štúdium európskej histórie v školských 
osnovách vrátane histórie jednotlivých európskych 
krajín (pozri   nápad  ). 

Podtéma športu vo vzťahu k podpore spoločnej 
identity EÚ sa zaoberá organizáciou nadnárodných, 

medzieurópskych športových podujatí (pozri príklad 
myšlienky) a možnosťou vytvorenia európskeho 
športového tímu, ktorý by mohol súťažiť na 
medzinárodných podujatiach (pozri príklad   nápadu)  . 
Okrem toho sa vyzdvihol význam spoločných 
symbolov EÚ v súvislosti s vytvorením spoločnej 
identity EÚ okrem iného s myšlienkou začleniť vlajky
EÚ do športového vybavenia a uniformy športovcov 
z členských štátov EÚ (pozri   nápad)  . 

Ďalšia myšlienka, ktorá je viac podporovaná a široko
spomenutá v iných témach, podporuje vytvorenie 
európskeho štátneho sviatku 9. mája s cieľom 
podporiť spoločného európskeho ducha (pozri 
príklad myšlienky). 

Podporu európskej kultúry, akou je hudba v rôznych 
európskych jazykoch, spomína jeden účastník, ktorý
chce, aby rozhlasy boli povinné streamovať aspoň 
20 % neanglickej hudby (pozri   nápad  ). 

Potraviny sa tiež považujú za spôsob, ako 
vybudovať mosty medzi európskymi krajinami a 
kultúrami (pozri nápad), čo vedie účastníka k tomu, 
aby navrhol vytvorenie aplikácie európskych 
receptov financovanej EÚ (pozri   nápad  ).

Mobilita v rámci EÚ
Téma mobility v rámci EÚ vytvára relatívne vysoký 
počet príspevkov. 

Tieto buď napredujú v myšlienkach na zlepšenie 
existujúcich programov mobility, alebo prichádzajú s 
novými pôvodnými návrhmi. 

Niektorí účastníci navrhujú vytvorenie online portálu 
pod vedením EÚ na podávanie žiadostí o 
vysokoškolské kurzy v EÚ. Tento portál by tiež 
mohol umožniť študentom, aby sa súčasne 
uchádzali o rôzne programy v rámci Európskej únie 
(pozri príklad   nápadu  )  . 

Ďalšia podtéma, ktorú nastolili viacerí prispievatelia, 
sa týka rozšírenia programu Erasmus o mladých 
ľudí, ktorí nie sú na univerzitách, napríklad jeho 
rozšírením na študentov stredných škôl vrátane 
študentov odborného vzdelávania. Tým, ktorí nešli 
na vysokoškolské vzdelávanie, by sa poskytla 
príležitosť žiť v zahraničí, vymieňať si osvedčené 
postupy, učiť sa nové jazyky a kultúry a rozšíriť svoje
zručnosti vo všeobecnosti (pozri príklad   myšlienky  )  . 

Účastníci okrem toho zdôraznili potrebu zvýšiť 
inkluzívnosť programu Erasmus pre študentov s 
nízkymi príjmami. Jednou myšlienkou je zlepšiť 
prispôsobenie štipendií v rámci programu Erasmus 
nákladom na životné náklady v každej krajine (pozri 
nápad). V tejto súvislosti jeden účastník navrhuje 
poveriť univerzitu v cieľovej krajine úlohou 
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prideľovať štipendiá v rámci programu Erasmus, aby
sa uchádzači mohli uchádzať priamo na svoju 
preferovanú cieľovú univerzitu namiesto toho, aby 
sa uchádzali prostredníctvom svojej domovskej 
univerzity (pozri   nápad  ). Túžba zlepšiť súčasnú 
formu programu zdôrazňuje povedomie o význame 
programov vzdelávacej mobility. Dokazuje to aj 
existencia rôznych udalostí súvisiacich s touto 
témou a súviseli s dvoma vyššie uvedenými 
myšlienkami (pozri   udalosť  )  . 

Jeden účastník vyzýva na opätovné začlenenie 
študentov zo Spojeného kráľovstva do programu 
Erasmus+ (pozri nápad). 

Vo všeobecnosti sa často opakujú myšlienky 
týkajúce sa dostupnosti a inkluzívnosti programu 
Erasmus. V najnovších príspevkoch sa napríklad 
navrhuje rozšíriť program Erasmus na iné kategórie 
odbornej prípravy, ako je poľnohospodárstvo a iné 
remeslá (pozri   nápad  )  .

Ďalšou oblasťou záujmu je iniciatíva „DiscoverEU“. 
Niektorí účastníci navrhujú rozšíriť iniciatívu 
DiscoverEU na každého mladého Európana vo veku
od 18 rokov (pozri príklad   nápadu  ). 

Napokon, myšlienka akademickej mobility sa týka 
ratifikácie Lisabonskej zmluvy o uznávaní s cieľom 
uľahčiť odbornú a akademickú mobilitu v Grécku 
(pozri   nápad  ). 

Jedinečná myšlienka týkajúca sa mobility, 
potenciálne z krajín mimo EÚ, sa týka vytvorenia 
európskeho štipendijného programu „študent v 
ohrození“ pre študentov, ktorí sú stíhaní v ich 
vlastnej krajine s cieľom chrániť akademickú 
slobodu (pozri   nápad  ).

Nadčasové vzdelávanie
Mnohé myšlienky vyjadrujú potrebu prehodnotiť 
vzdelávanie v súčasnej digitalizovanej ére, najmä po
pandémii COVID-19, ktorá zmenila vyučovacie 
postupy na školách a univerzitách. Podľa mnohých 
prispievateľov je prehodnotenie vzdelávania v 
digitálnom veku predpokladom budúcej globálnej 
konkurencieschopnosti a modernizácie Európy 
(pozri príklad   myšlienky  ). 

S cieľom uľahčiť prístup k kurzom účastníci navrhujú
digitálne certifikáty a výskumné materiály, ako aj 
vytvorenie jednotného úložiska všetkých 
akademických zdrojov alebo jednotnej európskej 
digitálnej platformy otvorenej pre všetky 
akreditované inštitúcie vysokoškolského vzdelávania
EÚ (pozri nápad). Táto výzva ide ruka v ruke s 
potrebou podporovať IKT v školách a univerzitách, a
to aj prostredníctvom dotovania škôl na nákup 
hardvéru (pozri príklad nápadu). 

V súvislosti s otázkou primeraného vybavenia a 
vzdelávacích priestorov je návrh, ktorý používatelia 
platformy vo veľkej miere podporili, návrh 
európskeho plánu pre vzdelávanie. Išlo by o 
„európsku stratégiu zameranú na podporu priamych 
investícií do vzdelávacej infraštruktúry a zlepšenie 
prístupnosti, prepojenosti a kvality vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania“ (pozri nápad). V ďalšej 
veľmi schválenej myšlienke sa navrhuje zaviesť 
právo na celoživotné vzdelávanie a odbornú 
prípravu (pozri   nápad)  . 

Podporu mäkkých zručností, a najmä umeleckých 
aktivít, často považujú prispievatelia za ďalší 
kľúčový krok pri rozvíjaní kritického myslenia 
študentov EÚ a posilňovaní ich globálnych hodnôt, 
najmä v mladom veku (pozri príklad   nápadu)  . 

Zavedenie inkluzívnych vzdelávacích metód a 
všeobecnejšie podpora rozmanitosti vo vzdelávaní 
sa považuje za dôležitý cieľ pre budúcnosť 
vzdelávania v EÚ (pozri   myšlienku)  . To tiež odráža 
myšlienky týkajúce sa potreby bojovať proti vraždám
žien (pozri nápad) a antisemitizmu prostredníctvom 
vzdelávania (pozri   nápad)  . 

Podtéma nápadov sa zaoberá potrebou reformovať 
vzdelávacie postupy s cieľom vytvoriť dospelých, 
ktorí sú schopní byť aktívnymi občanmi EÚ. Popri 
výmenách a vzdelávaní o EÚ, ako sa uvádza vyššie,
táto čiastková téma zahŕňa myšlienky, v ktorých sa 
diskutuje o potrebe podporovať aktívnu sociálnu 
účasť mladých študentov na školách (pozri nápad) 
alebo rozvíjať medzikultúrne zručnosti, napríklad s 
viacerými postupmi učenia sa cudzích jazykov (pozri
nápad). Súvisiaca myšlienka, konkrétne rozmanitosť
jazykov a úloha, ktorú môžu mať ich médiá pri 
uľahčovaní učenia sa a vytváraní spoločnej 
európskej identity, bola preskúmaná počas viacerých
podujatí (pozri príklad   podujatia)  . Skupina 
prispievateľov upriamila pozornosť na potrebu 
prehodnotiť súčasný vzdelávací systém s cieľom 
pripraviť mladých ľudí na svet budúcnosti. 
Prispievatelia vyzývajú na vzdelávanie v oblasti 
ekonómie a financií (pozri   nápad)   a zmeny klímy 
(pozri príklad nápadu) vrátane zriadenia Európskeho
klimatického zboru (pozri nápad). Okrem toho 
požadujú mechanizmy na zlepšenie zručností 
mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a 
matematiky (veda, technológia, inžinierstvo a 
matematika), napr. prostredníctvom celoeurópskeho 
programu základných zručností STEM (pozri 
nápad). Okrem toho, ako sa uvádza v téme 
digitálnej transformácie, prispievatelia žiadajú, aby 
boli mladí ľudia vyškolení v oblasti digitálnej pohody 
(pozri príklad myšlienky). Otázka digitálnej pohody 
môže patriť aj do rozsahu všeobecnejšej výzvy na 
zvýšenie podpory duševného zdravia v školách 
(pozri nápad). V myšlienke nadčasového 
vzdelávania koncipovaného niektorými účastníkmi 
sú učebné osnovy flexibilné (pozri nápad) a školy 
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podporujú združenia študentov a aktivity, ktoré 
študentov vzdelávajú, aby sa stali samostatnými 
dospelými (pozri   nápad)  . V tejto súvislosti by návrh 
na zvýšenie vplyvu organizácií občianskej 
spoločnosti v školách mohol ísť ruka v ruke s touto 
„participatívnejšou“ koncepciou školy (pozri nápad). 
V súlade s týmto názorom je aj myšlienka podpory 
športovej praxe a zvyšovania počtu športových tried 
v školách (pozri nápad). Hodnotenia učiteľov, ktoré v
ideálnom prípade koordinuje Európska únia, 
obhajujú aj iní účastníci (pozri   nápad  ). 

Časť myšlienok sa zaoberá aj zosúladením 
(odborného) vzdelávania s pracovným svetom (pozri
príklad nápadu) a potrebou podporovať 
podnikateľské zručnosti vo vzdelávaní (pozri nápad).
Niektoré nápady pridané do platformy sa 
zameriavajú na odbornú prípravu v oblasti inovácií a
podnikania (pozri príklad myšlienky) a na potrebu 
lepšieho uznania neformálneho vzdelávania (pozri 
príklad   nápadu  ). V tejto súvislosti ďalší návrh zahŕňa
zavedenie povinnej profesijnej orientácie na 
posúdenie talentov a záujmov žiakov v ranom štádiu
školskej dochádzky (pozri nápad). 

Ďalšou témou, ktorá sa objavila po šírení online 
kurzov počas pandémie, je téma domáceho 
vzdelávania. Jeden účastník požaduje uznanie 
domáceho vzdelávania vo všetkých krajinách EÚ 
(pozri nápad). 

Myšlienku zavedenia štandardnej záverečnej 
skúšky, ktorá je spoločná pre všetky krajiny EÚ, 
navrhuje jeden účastník (pozri   nápad  ).

Neistá práca a 
nezamestnanosť mladých 
ľudí
Zamestnanosť mladých ľudí je na platforme 
opakujúcou sa témou, a to aj preto, že je prísne 
spojená so vzdelávaním a odbornou prípravou. 
Mnohé nápady týkajúce sa vzdelávacích programov 
sa zameriavajú aj na zamestnateľnosť a prechod na 
trh práce (pozri príklad   nápadu  ). Pokiaľ však ide o 
mládež, účastníci považujú otázku nezamestnanosti 
a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), za kľúčovú a niektoré súvisiace myšlienky 
sú veľmi podporené (pozri príklad nápadu). O téme 
neistosti práce medzi mládežou diskutujú viacerí 
účastníci, ktorí vyzývajú na podporu mladých ľudí v 
neistých pracovných podmienkach prostredníctvom 
kvalitných pracovných miest, spravodlivého 
odmeňovania a prístupu k sociálnej ochrane (pozri 
nápad a nápad). Pokiaľ ide o neisté zamestnanie, 
jeden respondent žiada EÚ, aby zrušila neplatené 

stáže (pozri nápad). Iné navrhujú rozšírenie určitých 
záruk a foriem podpory zamestnanosti venovaných 
mládeži (pozri myšlienku), alebo dokonca zavedenie
noriem kvality, ktoré by boli záväzné pre všetky 
pracovné miesta vytvorené v rámci plánov obnovy 
EÚ a národných plánov obnovy (pozri   nápad)  . 
Osobitnú pozornosť venujú niektorí prispievatelia 
tým členským štátom, ktoré sú viac postihnuté 
nezamestnanosťou mladých ľudí, ako sú napríklad 
stredomorské štáty (pozri   nápad)  . 

Podujatie v Litve sa zameralo na viaceré výzvy, 
ktorým čelia mladí ľudia v období po pandémii, 
vrátane nezamestnanosti. Na podujatí sa 
diskutovalo o tom, či sa v strategickom programe 
Európskej rady na roky 2019 – 2024 plne 
zohľadňujú osobitné problémy mladých ľudí (pozri 
podujatie).

Európske dedičstvo
Relatívne menšou kategóriou príspevkov sú 
príspevky, ktoré si vyžadujú ochranu a oslavu 
európskej kultúry a dedičstva, napríklad zavedením 
komisára EÚ pre kultúru (pozri nápad) a vo 
všeobecnosti väčšími investíciami do zachovania 
spoločného kultúrneho dedičstva EÚ. Existujú aj 
výzvy na zachovanie tradícií vyjadrených najmä 
menšinovými skupinami (pozri   podujatie)  , ako aj 
náboženského kultúrneho dedičstva (pozri   nápad)  . 

Na všeobecnejšej úrovni sa navrhuje vytvorenie 
virtuálnej knižnice spojenej s knižnicami rôznych 
členských štátov EÚ s cieľom sprístupniť vzácne 
knihy a umelecké diela všetkým občanom EÚ (pozri 
nápad).

Prístup k vzdelávaniu a 
kultúre
Téma prístupu k vzdelaniu je často spomínaná. 
Zahŕňa to rôzne typy nerovností v prístupe, ako aj 
odlišné úrovne vzdelávania, s osobitným zameraním
na terciárne vzdelávanie. Hoci sa o myšlienkach 
týkajúcich sa tejto témy diskutuje pomerne menej, 
niektorí účastníci pozitívne uvítali návrh na 
bezplatný prístup k vzdelávaniu pre všetkých (pozri 
nápad). 

Prechod, ktorý účastníci považujú za kľúčový, je 
prechod medzi stredoškolským a terciárnym 
vzdelávaním. V tejto súvislosti existujú viaceré výzvy
účastníkov na podporu študentov v tomto kľúčovom 
prechode (pozri príklad nápadu), a to aj 
prostredníctvom lepších univerzitných orientačných 
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programov (pozri nápad). Niektoré kategórie sú 
obzvlášť znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup k 
terciárnemu vzdelávaniu. V tejto súvislosti existujú 
výzvy na podporu etnických menšín a osôb so 
zdravotným postihnutím pri prístupe k terciárnym 
štúdiám (pozri nápad). Iní účastníci si uvedomujú, že
iné prekážky vo vzdelávaní môžu mať geografickú 
alebo ekonomickú povahu. Na prekonanie týchto 
prekážok viacerí účastníci požadujú väčšie 
vzdelávacie zdroje vo vidieckych oblastiach (pozri 
príklad nápadu) a niektorí navrhujú zaviesť rôzne 
druhy sociálnych dávok financovaných EÚ s cieľom 
zaručiť finančnú autonómiu študentov (pozri príklad 
nápadu). 

Nerovnosť v prístupe sa týka nielen terciárneho 
vzdelávania, ale aj kultúrnych zariadení a múzeí. 
Výzva jedného účastníka na uľahčenie prístupu do 
múzeí pre osoby so zdravotným postihnutím (pozri 
nápad). Toto bolo tiež predmetom divadelnej 
kampane We All Need Theatre (pozri podujatie), 
venovanej najmä dostupnosti divadiel pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Ďalší návrh sa týka 
zavedenia múzejného priesmyku EÚ s cieľom zvýšiť
dostupnosť múzeí (pozri   nápad)  . Táto myšlienka 
odráža myšlienku zavedenia kultúrnych preukazov 
alebo poukážok, ktoré predložili viacerí účastníci 
(pozri príklad nápadu). Ďalšia myšlienka sa 
namiesto toho zameriava na riešenie tejto otázky zo 
širšieho hľadiska a navrhuje zvýšiť verejné 
financovanie kultúry, čím sa zníži jej závislosť od 
súkromných finančných prostriedkov (pozri   nápad  ). 

Osobitnou nevýhodou zdôraznenou jedným 
účastníkom je situácia bývalých väzňov. Napriek 
tomu, že si odpykávajú trest, mnohí bývalí väzni sa 
snažia vrátiť sa do normálneho spoločenského 
života, čo zvyšuje riziko, že sa stanú opakovanými 
páchateľmi. Vzdelávanie a odborná príprava vo 
väzniciach sú preto mimoriadne dôležité (pozri 
nápad). 

Ako spôsob, ako zvýšiť informovanosť o týchto 
otázkach, jeden účastník presadzuje myšlienku 
vytvorenia Dňa rovnakých príležitostí na európskej 
úrovni (pozri nápad).

Kreatívni a akademickí 
odborníci
Ako už bolo spomenuté, otázka pracovnej neistoty, 
najmä medzi mladými ľuďmi, vyvolala značnú 
pozornosť účastníkov na platforme. Kreatívny sektor
je obzvlášť ovplyvnený neistou prácou. 

Vplyv pandémie COVID-19 na pracovné podmienky 
odborníkov v oblasti kultúry, ako aj kreatívnych 
komunít vyvolal vážne úvahy o ich postavení a úlohe

inštitúcií EÚ pri poskytovaní právneho rámca, ktorým
by sa zlepšila neistota odvetvia (pozri príklad 
myšlienky). Jeden účastník žiada EÚ, aby podporila 
kreatívny sektor s cieľom zabezpečiť spravodlivé 
odmeňovanie kreatívnych pracovníkov (pozri 
nápad). Podľa iného príspevku by sa finančné 
prostriedky z Fondu obnovy mali použiť na 
financovanie kultúrneho sektora a najmä knižného 
sektora (pozri nápad), zatiaľ čo jeden príspevok 
konkrétne požaduje zvýšenie finančnej podpory pre 
tanečné inštitúty (pozri   nápad  ). 

Profesionalizácia kultúrnych pracovníkov bola 
kľúčovou témou diskusie počas niekoľkých podujatí, 
ktoré sa organizovali v celej Európe okolo kultúry 
(pozri príklad podujatia). Jeden účastník navrhuje, 
aby EÚ uznala postavenie umelcov, čo by tiež 
uľahčilo kultúrne výmeny (pozri   nápad)  . 

Ďalšie odporúčania týkajúce sa tvorivej sféry sa 
týkajú podpory organizácií, ktoré pôsobia na 
miestnej úrovni, ako aj vytvorenia integrovaného 
systému národného a regionálneho 
spolufinancovania, ktorý by uľahčil väčšiu 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry (pozri 
príklad   myšlienky)  . 

Akademickí odborníci a výskumní pracovníci sú 
ďalšou profesionálnou kategóriou, ktorá je vysoko 
ovplyvnená neistotou práce. Jedna myšlienka 
navrhuje zmeniť spôsob prideľovania výskumných 
grantov tak, aby bol vhodnejší pre prierezový 
výskum (pozri   nápad)  .

Inkluzívnosť v športe
Myšlienky týkajúce sa športu, najmä ak sa o tom 
diskutuje ako o predmete, zaberajú o niečo menší 
priestor na platforme. O téme športu však diskutovali
viacerí účastníci. 

Ako už bolo spomenuté, mnohí účastníci obhajujú 
európsky športový tím a iní žiadajú viac športových 
aktivít v školách, ale téma športu sa často spomína 
aj v súvislosti s inými témami, ako je inkluzívnosť. 
Účastníci spochybňujú schopnosť športu byť 
inkluzívny (pozri príklad nápadu) a navrhujú nápady 
na zlepšenie inkluzívnosti športu (pozri príklad 
nápadu). Jeden príspevok žiada EÚ, aby zaručila 
rodovú rovnosť v športe, a to aj prostredníctvom 
zriadenia špecializovaného európskeho orgánu 
(pozri nápad). Na stretnutí, ktoré zorganizovala 
Europa Press, účastníci diskutovali o tom, či 
športová móda sexualizuje ďalší prispievateľ o 
širokú škálu, v niektorých prípadoch vysokých, 
univerzitných daňových systémov v EÚ, pričom 
vyzvali na spravodlivé zdaňovanie univerzít (pozri 
nápad). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566


Ďalším často spomínaným aspektom športu je 
nerovnaké povedomie verejnosti o menej bežných 
športoch (pozri príklad nápadu). V tejto súvislosti by 
inštitúcie mali podľa jednej myšlienky zasiahnuť, aby
podporili menej rozšírené športy (pozri   nápad)  . 

Na podujatí v Nemecku sa diskutovalo o spôsoboch,
akými môže šport prispieť k opatreniam v oblasti 
klímy, pričom účastníci, ktorí boli väčšinou členmi 
športových klubov, sa podelili o príklady 
osvedčených postupov (pozri   podujatie  ).

Nové nápady v minulom 
období (21/02/2022 – 
00/05/2022)
V najnovších príspevkoch neboli rozvinuté žiadne 
nové témy alebo podtémy. 

Pokiaľ ide o myšlienky, niekoľko návrhov týkajúcich 
sa témy nadčasového vzdelávania, ako je 
modernizácia školských osnov (pozri príklad 
nápadu) alebo reforma a harmonizácia rozdielnych 
vzdelávacích systémov (pozri príklad nápadu). 
Navrhlo sa aj vytvorenie programov odbornej 
prípravy pre učiteľov, pričom účastníci jedného 
podujatia v Taliansku zdôraznili, že je potrebné 
vyškoliť učiteľov o príležitostiach, ktoré ponúka EÚ 
(pozri nápad a podujatie). Téma duševného zdravia 
bola rovnako vyzdvihnutá, pričom prispievateľ 
navrhol bezplatnú psychologickú pomoc v školách 
(pozri   nápad)  . 

Ďalšia téma, ktorá sa často objavovala, sa týka 
podpory spoločnej identity EÚ (pozri príklad 
nápadu). Ako už bolo uvedené, prispievatelia majú 
pocit, že výmenné programy zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri podpore rozmanitosti a zvyšovaní dôvery 
ľudí v EÚ (pozri nápad). 

Početné nápady týkajúce sa mobility v rámci EÚ, 
pričom účastníci vyzvali na rozšírenie výmenných 
iniciatív (pozri príklad nápadu). 

Diskusia o mládeži, ktorú v Neapole zorganizovala 
Europe Direct, vyvolala množstvo nápadov na tému 
vzdelávania, ako je potreba vytvoriť spoločný 
európsky vzdelávací systém s uznaním 
akademických kvalifikácií medzi rôznymi krajinami 
EÚ, ktoré sú v tomto smere uvedené ako kľúčový 
krok (pozri nápad). V ďalšom návrhu sa vyjadrila 
potreba zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu a 
kultúre (pozri nápad). 

Na tému mládeže sa v príspevkoch diskutuje o 
otázkach zamestnanosti mladých ľudí aj v iných 
témach. Prispievateľ sa okrem toho zasadzuje za 
posilnenie úlohy mladých ľudí v médiách, aby sa 

zabezpečilo spravodlivé zastúpenie a menej stereo-
typované, negatívne spravodajstvo (pozri   nápad)  . 

Význam športových a voľnočasových aktivít 
zdôraznili aj mnohí účastníci, ktorí zdôraznili kľúčovú
úlohu športového vzdelávania, ale aj celoeurópske 
činnosti, ktoré s tým súvisia (pozri príklad myšlienky 
o športovom vzdelávaní). 

Menej často uvedené myšlienky týkajúce sa 
kreatívnych a akademických odborníkov, ako aj 
podpora cezhraničného akademického výskumu a 
spolupráce vo vede (pozri príklad nápadu). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805


Obrázok 25 – Myšlienková mapa „Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport“ časť 1 

Vzdelávanie, 
kultúra, mládež 
a šport

Podporovať spoločnú 
identitu EÚ

Vytvoriť viac mediálnych portálov EÚ
Podpora vedomostí o európskej histórii zavedením kurzu o 

histórii EÚ v škole a vytvorením príručky o európskej histórii
Jazyky: prijať spoločný jazyk (angličtina/Esperanto) alebo 

podporiť viacjazyčnosť 
Inštitút európskeho štátneho sviatku 9. mája

Grant Objavte bezplatný medziželezničný preukaz EÚ pre 
všetkých 18-ročných v EÚ

Organizovať viac bežeckých, medzieurópskych športových 
podujatí

Vytvoriť európske tímy pre medzinárodné súťaže
Podporovať vzdelávanie cudzích jazykov s cieľom podporiť 

medzikultúrnu výmenu
Podporovať priateľstvá naprieč hranicami členských štátov 

prostredníctvom výmeny alebo twinningu škôl

Mobilita v 
rámci EÚ

Uznávanie akademických kvalifikácií v krajinách 
EÚ

Podporovať medzieurópsku vzdelávaciu mobilitu
Uľahčiť medzieurópsku vzdelávaciu mobilitu 

prostredníctvom online portálu pod vedením 
EÚ, ktorý zhromažďuje kurzy vysokoškolského 
vzdelávania

Zvýšiť inkluzívnosť a prístupnosť štipendia 
Erasmus

Ratifikovať Lisabonskú zmluvu o uznávaní s 
cieľom uľahčiť odbornú a akademickú mobilitu 
v Grécku

Reintegrácia britských študentov do programu 
Erasmus+

Nadčasové 
vzdelávanie

Lepšie zosúladenie (odborného) 
vzdelávania s pracovným svetom

Investície do vzdelávacej a 
vzdelávacej infraštruktúry s 

Európskou investičnou stratégiou 
pre vzdelávanie

Integrovať učenie soft-skills
Zvýšiť digitalizáciu vzdelávania

Integrovať rozvoj zručností STEM do 
vzdelávacieho systému

Začlenenie zmeny klímy do 
vzdelávacieho systému

Rozvíjať medzikultúrne zručnosti a 
podporovať aktívnu sociálnu účasť

Zaviesť inkluzívne vzdelávacie metódy 
a podporovať rozmanitosť vo 

vzdelávaní
Flexibilnejšie školské učebné osnovy s 

väčším výberom školských tried
Vytvorenie štandardnej záverečnej 

skúšky pre každú krajinu EÚ
Podporovať a zaviesť celoživotné 

vzdelávanie a odbornú prípravu 
ako právo



Obrázok 26 – Myšlienková mapa „Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport“ časť 2 

Vzdelávanie, 
kultúra, 
mládež a 
šport

Neistá práca a 
nezamestnanosť 
mladých ľudí

Okamžité a konkrétne opatrenia na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí

Zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre 
mladých ľudí v EÚ

Uznať neformálne vzdelávanie

Prístup k 
terciárnemu 
vzdelávaniu a 
kultúre

Podpora prechodu zo sekundárneho do 
terciárneho vzdelávania prostredníctvom 
špecializovaných orientačných 
programov

Zvážiť úlohu etnických, fyzických a sociálno-
ekonomických nerovností pri určovaní 
nerovnakého prístupu k terciárnemu 
vzdelávaniu

Zlepšiť prístupnosť kultúrnych pamiatok, ako 
sú divadlá, pre ľudí so zdravotným 
postihnutím

Zabezpečenie odbornej prípravy a 
vzdelávania väzňov

Uznať neformálne vzdelávanie

Inkluzívno
sť v 
športe

Propagujte menej bežných 
športov

Zvýšenie etnickej a rodovej 
inkluzívnosti v športe

Šport ako prostriedok 
inkluzívnosti

Európske 
dedičstvo

Oslavovať, chrániť a oceňovať 
európsku kultúru a dedičstvo

Zaviesť komisára EÚ pre kultúru
Zachovanie tradícií a kultúrneho 

dedičstva menšín a 
náboženských skupín

Kreatívni a 
akademickí 
odborníci

Poskytnúť právny rámec na zníženie neistoty 
v kultúrnom, kreatívnom a

akademický sektor
Profesionalizácia kultúrnych pracovníkov
Posilniť cezhraničnú a medzinárodnú kultúrnu 

spoluprácu
Financovanie akademického výskumu a 

zmena spôsobu prideľovania finančných 
prostriedkov

Využívanie finančných prostriedkov z Fondu 
obnovy na podporu kultúrneho sektora



PRÍLOHA I: Zoznam aktuálne
najviac schválených a

komentovaných nápadov podľa
témy

Najviac komentovaných a schválených nápadov na 
tému (19/04/2021 – 2009/05/2022) 
V tejto prílohe sa uvádzajú najviac schválené a komentované myšlienky v rámci každej témy k 9. máju 2022 
vrátane návrhov jednotlivcov, ako aj myšlienok propagovaných organizáciami. Zahŕňa aj myšlienky 
zaregistrované v rámci témy „Iné nápady“; vo zvyšnej časti správy boli myšlienky v rámci tejto témy 
zaradené do jednej z deviatich tematických tém alebo do viacerých tém v prípade prierezových otázok. 
Cieľom tejto prílohy je zohľadniť vysokú úroveň záujmu o niektoré myšlienky na platforme alebo diskusiu o 
nich. 

Všimnite si, že potvrdenia sú podobné „ako/up-vote“ v sociálnych médiách. Uvádzajú záujem účastníkov a 
všeobecnú priaznivosť voči myšlienke, pričom neuvádzajú náznaky o žiadnom nesúhlase s touto 
myšlienkou. Počet potvrdení preto nie je ukazovateľom celkovej podpory tejto myšlienky, ale len jedným z 
mnohých aspektov, ktoré treba zohľadniť pri analýze príspevkov platforiem. Komentáre môžu pokrývať celý 
rad spätnej väzby, od neutrálnej po súhlasné alebo silne nesúhlasné. Viac informácií o analýze príspevkov 
na platforme nájdete v prílohe II.



Najviac schválené Najviac komentovaných 

Klimatické zmeny a 

životné prostredie 

Nápad: Spravodlivý prechod (pozri 
nápad) 
Potvrdenia: 477 

Komentáre: 19 

Nápad: Podpora jadrovej energie v 
prípadoch, keď saenergia z 

obnoviteľných zdrojov nemôže použiť 
(preložená) 
(pozri nápad) 

Doporučenie: 120 

komentárov: 162 

Nápad:  Zastaviť  všetky  dotácie  na
fosílne  palivá (preložené) (pozri
nápad) 

Doporučenie: 326 
komentárov: 28 

Nápad:  Zlepšiť  ochranu  prírody,
životného  prostredia,biodiverzity a

ľudí prirozvoji  priemyselných

veterných elektrární v Európe (pozri
nápad) 

Doporučenie: 36 
komentárov: 96 

Nápad: Zlepšiť prístupnosť a

vhodnosť európskej železničnej

siete ako  náhradu  za  spojenia  v

rámci EÚ (pozri nápad) 

Doporučenie: 240 
komentárov: 35 

Nápad: Jadrová energia sa zameriava

na zelenú transformáciu (pozri nápad) 
Doporučenie: 37 
komentárov: 79 

Nápad: Euro Trainscanner (preklad)

(pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 203 
komentárov: 63 

Nápad: Zníženie znečistenia životného
prostredia by imigračná politika (pozri

idea) 

Doporučenie: 8 

Komentáre: 74 

Nápad: Zákaz lovu živých 
návnadv rámci EÚ (pozri nápad) 

Doporučenie: 177 

komentárov: 23 

Nápad: EuroTrainscanner (preklad) 
(pozri nápad) 

Doporučenie: 203 

komentárov: 63 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Zdravie Nápad: Vedecky náročné zdravé 
technológielongevit y: vývoj a 
prístup (pozri idea) 

Doporučenie: 603 

Komentáre:83 

Nápad: Zastavte 
zmenu letného času: 
Doptingastronomicall y správny 
čas a voliteľné y mandát presunúť
otváracie hodiny na 1 hodinu skôr 
(pozri nápad) 

Doporučenie: 41 

komentárov: 131 

Nápad: Rovnaký prístup na cenovo
dostupné a vysokokvalitné verejné
služby vrátane zdravotníctva (pozri
nápad) 

Doporučenie: 462 

Komentáre: 17 

Nápad: Vedecky náročné zdraviey
longevity technológie: vývoj a 
prístup (pozri nápad) 

Doporučenie: 603 

Komentáre:83 

Nápad:  Výskum  myalgickej
encefalomyelitídy  (ME/CFS)  (pozri
nápad) 

Endorsements:217 

Komentáre: 5 

Nápad:  Účinnejšia  pomoc  vďaka
spoločnému  jazyku:  Esperanto
(preložené) (pozri   nápad  )   

Doporučenie: 43 

komentárov: 36 

Nápad: Zameranie na Anti-Aging a
Longevity výskum (pozri nápad) 

Doporučenie: 168 

komentárov: 32 

Nápad:  Viacjazyčnosť  v
nemocnici: Zdravotnícky personál
vyučovaný  v medzinárodnom
jazyku  esperanto  (preklad) (pozri
nápad) 

Doporučenie: 22 

komentárov: 35 

Nápad:  Riešiťzmeny s  cieľom
posilniť právomoci EÚ v  oblasti
zdravia (pozri nápad) 

Doporučenie: 117 

komentárov: 7 

Nápad: Zameranie na Anti-Aging 

a Longevity výskum (pozri   nápad   

Doporučenie: 168 

Komentáre: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Silnejšia ekonomika, sociálna

spravodlivosť a pracovné 
miesta 

Nápad: Zabezpečenie toho, aby 
rozpočet EÚfungoval pre Európanov: 
Fiškálna únia (pozri nápad) 

Doporučenie: 581 

komentárov: 33 

Áno,dea: Bezpodmienečné základné 

príjmy (UBI) vcelej EÚ, ktoré 

zabezpečujúakúkoľvek fyzickú 
existenciu a možnosťpodieľať sana 

spoločnosti y (pozri nápad) 

Doporučenie: 319 

komentárov: 127 

Nápad: Nový hospodársky model 
EÚa správa vecí verejných (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 561 
komentárov: 34 

Nápad: Koľko peňazí ušetríte

Európskej únii? (pozri nápad) 

Doporučenie: 79 
komentárov: 85 

Nápad: Európsky pilier  sociálnych

práv pre  hospodárstvo  sociálneho

trhu y (pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 557 
komentárov: 37 

Nápad: Bezpodmienečný základný 
príjem (preložený) (pozri nápad) 

Doporučenie: 77 
komentárov: 83 

Nápad: Obnovená sociálna zmluva pre

Európuv záujme spravodlivej  obnovy
(pozri nápad) 

Doporučenie: 528 
komentárov: 32 

Nápad: Sociálny protokol v zmluvách

na zastavenie skládkymiezd a

podmienok (pozri nápad) 

Doporučenie: 329 
komentárov: 66 

Nápad: Sociálny protokol v zmluvách

na zastavenie dumpingu miezd a

podmienok (pozri nápad) 

Doporučenie: 329 
komentárov: 66 

Nápad: Začať bojovať proti daňovým

rajom  v rámci EÚ a mimonej (pozri
nápad) 

Doporučenie: 269 
komentárov: 52 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188


Najviac schválené Najviac komentovaných 

EÚ vo svete Nápad: ETUC vyzýva na reformu 
obchodnej a investičnej politiky EÚ
a obnovenie globálneho 
multilateralizmu (pozri idea) 

Doporučenie: 463 
komentárov: 17 

Nápad: Vytvorenie európskejarmy (
pozri nápad) 

Doporučenie: 441 

komentárov: 204 

Nápad: Vytvorenie European A rmy(
pozri nápad) 

Doporučenie: 441 
komentárov: 204 

Nápad:  Internetový  portál  „Európska
únia – správy“ by mal tiež informovať
vo  svete  auxiliary jazyk esperanto
(preložené) (pozri nápad) 

Doporučenie: 40 
komentárov: 64 

Nápad: Ctingako jeden: EÚ ako 
globálny aktér (pozri nápad) 

Doporučenie: 301 
Komentáre: 25 

Nápad: Zjednotenie Európy: 
Pokračovaťv rozširovaní EÚ (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 230 
komentárov: 61 

Nápad:  Zahraničná  politikay na

úrovni  EÚ založená na absolútnej

majoritey, nie jednomyseľney (pozri
nápad) 

Doporučenie: 258 
komentárov: 51 

Nápad: Zahraničná politika na úrovni
EÚ založená na absolútnej majoritey,

nie jednomyseľney (pozri nápad) 

Doporučenie: 258 
komentárov: 51 

Zjednotenie Európy: Pokračovať v
rozširovaní EÚ (pozri nápad) 

Doporučenie: 230 
komentárov: 61 

Nápad: Integrácia ozbrojených
sílčlenských  štátov  na  európskej
úrovni (pozri nápad) 

Doporučenie: 22 
komentárov: 33 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Hodnoty a práva, právny štát,
bezpečnosť 

Nápad: 10 miliónov hlasov: urobiť z 
Katalánska úradný jazyk EÚ (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 923 

Komentáre: 119 

Áno,dea: Ochrana zraniteľných 

ľudských životov: hodnota Európy 
(pozri idea) 

Doporučenie: 244 

komentárov: 190 

Nápad: Žiadne dvojité štandardy pri

obrane demokracie a právneho štátu
(pozri nápad) 

Doporučenie: 628 
komentárov: 48 

Nápad: Vytvorenie spoločnej 
európskej armády (pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 68 
komentárov: 183 

Nápad:  Posilniť  presadzovanie
právnychpredpisov v oblasti ľudských
práv (pozri nápad) 

Doporučenie: 480 
komentárov: 14 

Nápad: Trizómia 21: Chceme viac... 
(pozri nápad) 

Doporučenie: 82 
komentárov: 142 

Nápad: Rodová rovnosť (pozri   nápad  )   
Potvrdenia: 468 

Komentáre: 21 

Nápad:  Ochrana  našich  základných
hodnôt:  Mechanizmus  pre
demokraciu,  právny štát a

financovanieduševnýchpráv (pozri
nápad) 

Doporučenie: 257 
komentárov: 116 

Nápad:  Ochrana  našich  základných
hodnôt:  Mechanizmus  pre
demokraciu,  právny štát a základné

práva (pozri nápad) 
Doporučenie: 257 
komentárov: 116 

Nápad:  Uznanie  esperanto  ako

jedného z kultúrnych jazykov
občanov EÚ. (pozri nápad) 

Doporučenie: 223 
komentárov: 90 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Digitálna transformácia Nápad: Spravodlivá digitalizácia 
(pozri nápad) 

Doporučenie: 494

Komentáre: 43 

Nápad: EU-CAP = Európska platforma 
prebezpečnosťobčanov (pozri nápad) 

Podporants: 1 

Komentáre: 81 

Nápad: Verejná podpora softvéru a
hardvéru  s  otvoreným  zdrojovým
kódom (preložené)(pozri nápad) 

Doporučenie: 153

Komentáre: 9 

Nápad: Ban cryptocurrencies (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 14

Komentáre: 53 

Nápad: Smerom  k etike AI:
podporovať diskusiu a vyhýbať sa
nerovnostiam (pozri nápad) 

Doporučenie: 125

Komentáre: 6 

Nápad:  Podporovať  rozhlasové  a
televízne  programy,  ktoré  informujú

esperanto prostredníctvom

digitálneho distribučného  kanála
(DAB+  alebo  DVB-T2)  aj  vo  svete
auxiliary jazyk (preložené) (pozri idea) 

Doporučenie: 26

Komentáre: 47 

Nápad: Európska výroba čipov 
(preložená) (pozri nápad) 

Doporučenie: 120

Komentáre: 34 

Nápad: Univerzálny príjem pre 

správcovs otvoreným zdrojovým 

kódom (pozri nápad) 

Doporučenie: 59

Komentáre: 43 

Nápad:  GDPR:  Zníženie  zberu
osobných  údajov  by  malo byť

aspoň také jednoduché akoich
prijatie

Doporučenia: 105

Komentáre: 5 

Nápad: Spravodlivá digitalizácia (see 
idea) 

Doporučenie: 494

Komentáre: 43 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Európska demokracia Nápad: Pre klaritový 
mechanizmusyna právo na 
sebaurčenie (pozri nápad) 

Doporučenie: 1,009 
Komentáre: 211 

Nápad: Pre klaritový mechanizmusyna 

právo na sebaurčenie (pozri nápad) 

Doporučenie: 1,009 

Komentáre: 211 

Nápad: Silnejší spolu: 
Demokratická európska federácia 

(pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 946 
komentárov: 184 

Nápad: Potrebujeme spoločný 
európsky jazyk (pozri nápad) 

Doporučenie: 121 
komentárov: 191 

Nápad: Smelýkoncil Veto! (Petícia 
pre zástupcov konferencie) (pozri 

nápad  )   

Doporučenie: 784 

komentárov: 88 

Nápad: Silnejší spolu: Demokratická 
európska federácia (pozri nápad) 

Doporučenie: 946 

komentárov: 184 

Nápad: Reformný plán pre 
európsku demokraciu založenú na 
občanoch (pozri nápad) 

Doporučenie: 613 

komentárov: 62 

Nápad: Priamo voliť predsedu 
Európskej únie (pozri nápad) 

Doporučenie: 222 

Komentáre: 114 

Nápad: Skutočná európska 
demokracia nemôže existovať 
bez autonómnej fiškálnej moci EÚ 
(preložené) (pozri nápad) 

Doporučenie: 588 

komentárov: 38

Nápad: Lepšie jazykové zručnosti – 
lepší demokrat. Angličtina a 

esperanto! (pozri nápad) 

Doporučenie: 180 

komentárov: 110 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Mimriežka Nápad: Spoločná migrácia a 

akoylum policy, založená na 

dodržiavaní práv a rovnakom 
zaobchádzaní (pozri nápad) 

Doporučenie: 484

Komentáre: 56 

Nápad: Už žiadne prisťahovalectvo z 
neeurópskych alebo neeurópskych 
krajín sveta (pozri nápad) 

Doporučenie: 135 

Komentáre: 139 

Nápad: Už  žiadne prisťahovalectvo
z  neeurópskych  alebo
neeurópskych  krajín  sveta (pozri
nápad) 

Doporučenie: 135

Komentáre: 139 

Nápad: Odstránenie neoprávnených

žiadateľov  o  azyl/migrantov

(preložené) (pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 45

Komentáre: 91 

Nápad: Žiadne hranice pre

humanity: a  Single Immigration

Policy (pozri nápad) 

Doporučenie: 90

Komentáre: 12 

Nápad: Migrácia a integrácia (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 76

Komentáre: 71 

Nápad: Vyhostenie z EÚ 

(preložené) (pozri nápad) 

Doporučenie: 90

Komentáre: 40 

Nápad:  Vyučovanie  národného
jazyka  prostredníctvom  esperanta:
Podporovať  organizácie,  ktoré  tak
robia (preložené) (pozri idea) 

Doporučenie: 28

Komentáre: 59 

Nápad: Migrácia a integrácia (pozri 
nápad) 

Doporučenie: 77

Komentáre: 71 

Nápad:  Spoločná migrácia a

akolúmovápolitika  založená

nadodržiavaní práv a rovnakom
zaobchádzaní (pozri myšlienku) 

Doporučenie: 484

Komentáre: 56 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Vzdelávanie, kultúra, youth a
šport 

Nápad: EÚ potrebuje lepšie jazykové 

vzdelávanie (pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 729 

komentárov: 157 

Nápad: EÚ potrebuje lepšie jazykové 
vzdelávanie (pozri nápad) 

Doporučenie: 729 

komentárov: 157 

Nápad: Mladosť. EÚ nemôže 
financovať prekarity (pozri   nápad  ) 

Doporučenie: 477

Komentáre: 20 

Nápad:  Šťastnejší  učiaci  sa  jazykov,
úspešnejší učiteliajazykov (preklad)
(pozri nápad) 

Doporučenie: 141

Komentáre: 98 

Nápad: Celoživotné vzdelávanie a

právo na odbornú  prípravu,  aby sa

stala realitou navekyv Európe  (pozri
nápad) 

Doporučenie: 466

Komentáre: 21 

Nápad: Výučba jazykov v Európe 

(preklad) (pozri nápad) 

Doporučenie: 184

Komentáre: 83 

Nápad:  Poučenie o  esperante  pre

školákov Európskej únie (pozri idea) 

Doporučenie: 238

Komentáre: 62 

Nápad:  Poučenie o  esperante  pre

školákov Európskej únie (pozri nápad)

Doporučenie: 235

Komentáre: 62 

Nápad: Vytvorené v Európskom 
verejnom vysielači (pozri idea) 

Doporučenie: 195

Komentáre: 54 

Nápad: Esperanto – medzinárodný 

jazyk auxiliary(viď   nápad  ) 

Doporučenie: 111

Komentáre: 61 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893


Najviac schválené Najviac komentovaných 

Ďalšie nápady Nápad: Pre európske suverénney. 
Potrebné reformy (preložené) (pozri

nápad) 
Doporučenie: 508

Komentáre: 26 

Nápad: Esperanto, spoločný neutrálny 
jazyk, navrhnutý tak,aby sa mohol učiť,

je nástrojom jednotnejšej Európskej 
únie (pozri nápad) 

Doporučenie: 261 

Komentáre: 233 

Nápad:  Oficiálne  uznanie
esperantu  za  jeden zjazykov
občanov EÚ (pozri nápad) 
Doporučenie: 325

Komentáre: 138 

Nápad:  Oficiálne  uznanie  esperanto
ako  jedného zjazykov občanov EÚ

(pozri nápad) 

Doporučenie: 325

Komentáre: 138 

Nápad:  Esperanto,  spoločný
neutrálny jazyk, navrhnutý tak,aby

sa  mohol  učiť, je nástrojom

jednotnejšej Európskej únie (pozri

nápad) 
Doporučenie: 261

Komentáre: 233 

Nápad: Pozdravy európskej vlajky 
(preložené) (pozri   nápad  ) 
Doporučenie: 1

Komentáre: 120 

Nápad:  NAkčný plán prechodu na
vedu bez zvierat (pozri nápad) 

Doporučenie: 236

Komentáre: 23 

Nápad: EUropean Union- Federal 

State (preklad) (pozri nápad) 
Doporučenie: 126

Komentáre: 82 

Nápad: Stop Animal Suffering in

Exotic Pet Trade with a Positive

List (pozri nápad) 
Doporučenie: 228

Komentáre: 8 

Nápad: Možnosťeurópskeho jazyka

(preložené) (pozri nápad) 
Doporučenie: 75

Komentáre: 73 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459


Príloha II:
Metodika

Metriky použité na analýzu v tejto správe 
pochádzajú zo živej platformy, kde sa údaje 
priebežne moderujú a aktualizujú, a to aj počas 
obdobia analýzy údajov výskumného tímu. To môže 
viesť k malým odchýlkam v číselných údajoch. 

Hlavné metriky použité na kvantitatívnu analýzu sú 
tieto: 

• Číselné údaje o nápadoch nahraných 
prispievateľmi, či už ako jednotlivci alebo ako 
zástupcovia organizácie. Číselné údaje 
pozostávajú z množstva nápadov – celkovo a v
rámci rôznych tém. 

• Číselné údaje o doložkách: potvrdenia sú podobné 
„ako/up-vote“ v sociálnych médiách. Pomáhajú 
naznačovať záujem účastníkov a všeobecnú 
priaznivosť voči myšlienke, pričom neposkytujú 
informácie o žiadnom nesúhlase s touto 
myšlienkou. Preto počet potvrdení nie je sám 
osebe ukazovateľom celkovej podpory tejto 
myšlienky, ale len jedným z mnohých aspektov,
ktoré sa zohľadňujú pri analýze príspevkov na 
platforme. Číselné údaje pozostávajú z počtu 
potvrdení – celkovo, v rámci rôznych tém a 
spojených s konkrétnou myšlienkou (používajú 
sa aj na zoznam nápadov podľa počtu 
potvrdení). 

• Číselné údaje o pripomienkach účastníkov: 
analýza sa vzťahuje aj na množstvo 
pripomienok účastníkov k myšlienkam druhých,
pretože naznačujú úroveň aktívnej 
angažovanosti na myšlienke. Pokiaľ ide o 
obsah, pripomienky sa môžu týkať celej škály 
spätnej väzby, od neutrálnej po súhlasné alebo 
silne nesúhlasné. Odráža sa to v kvalitatívnej 

analýze (pozri ďalej). Číselné údaje 
pozostávajú z počtu komentárov – celkovo, v 
rámci rôznych tém a súvisiacich s konkrétnou 
myšlienkou (používajú sa aj na zoznam 
nápadov podľa počtu komentárov). 

• Číselné údaje o udalostiach: prispievatelia môžu 
vytvárať udalosti na platforme a nahrávať 
správy o udalostiach. Číselné údaje pokrývajú 
počet udalostí – celkovo a v rámci rôznych tém.

• Socio-demografické údaje (anonymizované): Pred 
spoluprácou s prispievateľmi platformy sa od 
prispievateľov žiada, aby poskytli informácie o 
krajine svojho pobytu, vzdelaní, veku, pohlaví a
zamestnaneckom postavení. Údaje sa 
spracúvajú anonymne. Keďže tieto informácie 
sú zdieľané dobrovoľne (približne 70,5 % 
účastníkov ich poskytuje), existujú obmedzenia,
pokiaľ ide o informácie, ktoré možno poskytnúť 
do profilov účastníkov. Je obzvlášť 
nepravdepodobné, že respondenti poskytnú 
informácie o svojom povolaní, vzdelaní a 
krajine pobytu. V prípade organizácií sa môže 
poskytnúť len krajina pobytu. 

Správa sa zameriava najmä na kvalitatívnu 
analýzu na základe nápadov, pripomienok a správ o
podujatiach s cieľom poskytnúť prehľad obsahu 
platformy. Témy a podtémy sú identifikované v rámci
vopred definovaných tém. 

V praxi v rámci každej témy vykonal výskumný tím 
manuálnu textovú analýzu a zoskupenie všetkých 
navrhovaných nápadov a uzavretých udalostí so 
správami o udalostiach. Na podporu tejto práce bol 
obsah dostupný prostredníctvom platformy 
spracovaný automatizovaným systémom pre textovú
analýzu, ktorý bol použitý na pomoc analytikom 
pochopiť veľké objemy textových vstupov. Umožňuje
zoskupovanie (zoskupovanie) príspevkov v rôznych 
jazykoch a umožňuje vyhľadávanie podobného 
obsahu na platforme a vo všetkých jazykoch. 
Analytici používajú systém analýzy textu na 
uľahčenie viacjazyčnej analýzy obsahu a na 
pohodlnejšiu identifikáciu viacerých výskytov 
podobnej myšlienky v rôznych príspevkoch. Táto 
pomoc slúži na posúdenie úrovne výskytu 
identifikovanej témy alebo podtémy. Systém analýzy 
textu vyhodnocuje iba obsah predložený 
prostredníctvom platformy. Patria sem 
pseudonymizované odpovede na sociodemografický
dotazník, ktorý sa používa na zostavovanie 
sociálno-demografických údajov, a ďalší obsah 
(názory, pripomienky a potvrdenia) predložený na 
platforme (vrátane súvisiacich metaúdajov, ako je 
napríklad čas, keď bol vstupný údaj urobený). 
Výskumný tím následne prečítal myšlienky v rámci 
identifikovaného klastra, ako aj opisy udalostí a ich 
správy o udalostiach, aby poskytol zhrnutie 
spoločných tém a možných čiastkových tém, pričom 
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poukázal aj na variácie a potenciálne body nezhody 
v sekcii komentárov. Spomínajú sa aj vysoko alebo 
často schválené myšlienky týkajúce sa témy alebo 
podtémy. Identifikované témy a podtémy sú 
prezentované v poradí podľa úrovne výskytu 
posúdenej analytikom pomocou systému analýzy 
textu. 

Konečným cieľom tohto kvalitatívneho prístupu nie 
je len zaznamenávanie tém alebo myšlienok, ktoré 
priťahujú najväčšiu pozornosť na platforme, ale aj 
zaznamenávanie šírky a rozmanitosti myšlienok 
spadajúcich do jednej témy. V prípade, že niekoľko 
nápadov predložených na platforme je v praxi 
vyjadrením tej istej myšlienky alebo podtémy, 
kvalitatívne indikácie sú uvedené v zhrnutí s 
odkazom na „opakujúci sa“ alebo „významný“ nápad
alebo podtému. 

Súhrny obsahujú aj odkazy na ilustračné myšlienky 
alebo udalosti, ktoré opisujú konkrétny návrh alebo 
poskytujú dobrý súhrn všeobecného argumentu 
identifikovanej témy alebo podtémy. 

Pri analýze udalostí sa výskumný tím zameriava na 
uzavreté udalosti so správou o udalostiach. 
Osobitná pozornosť sa venuje participatívnym a 
diskusným konzultačným podujatiam s cieľom 
zahrnúť hlasy a názory tých občanov, ktorí by inak 
nemohli nájsť cestu k digitálnej platforme. 

Rozčlenenie témy na témy a podtémy alebo 
myšlienky je vizuálne reprezentované v príslušnej 
mape mysle.
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