
 
Konference o budoucnosti Evropy: občané požadují
více od EU
 

Instituce EU a více než 500 občanů v pátek 2. prosince posoudili opatření navazující na
návrhy Konference o budoucnosti Evropy.
 
Evropský parlament  v  Bruselu uspořádal  akci  poskytující  zpětnou vazbu ke Konferenci  o
budoucnosti Evropy. Akce se zúčastnili zástupci Parlamentu, Rady a Komise a také občané,
kteří hráli klíčovou roli v činnostech konference. Přezkoumali, jak orgány EU navazují na návrhy
konference.
 
Radu zastupoval za české předsednictví Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti. Komisi
zastupovali místopředsedové Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica a Margaritis Schinas.
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Občané požadují od orgánů EU, aby pracovaly na návrzích konference, a pomohly tak Evropě řešit výzvy, kterým čelí. © EU
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https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qtde64rjnkdaf5u2j54ocssxyn9w?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20221205%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221205T164254Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9808589fd95b1d822e6974354eab2a77d294703c0c1fbc94e8abaaca794a15ab
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/?etrans=sk
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas_en


Předsedkyně Parlamentu Roberta Metsolová při zahájení akce uvedla: „Evropský parlament je
připraven podílet se na realizaci návrhů Konference o budoucnosti Evropy v zájmu 450 milionů
Evropanů, které zastupuje. Vize vyžaduje odvahu. Pokud jde o provedení návrhů občanů,
žádný  návrh  na  změnu  by  neměl  být  nesplnitelný.  Konference  o  budoucnosti  Evropy  a
předložené  návrhy  nejsou  konečnou  stanicí.  Budoucnost  nemá  žádné  konečné  datum.
Neexistuje kontrolní seznam, na kterém by bylo nutné odškrtávat položky. Budoucnost je v
neustálém procesu vytváření. Stejně jako naše Unie".
 
Guy Verhofstadt jakožto bývalý spolupředseda konference uvedl: „V nejisté době potřebuje
politika vizi toho, co nás čeká. Skrze Konferenci o budoucnosti Evropy nám občané ukázali
cestu vpřed. Akce poskytující zpětnou vazbu je správným okamžikem na diskuzi o tom, jak jsme
my, politici, naložili se závěry, ke kterým jsme loni společně dospěli, a podívat se, co nás do
budoucna čeká. Protože náš závazek ještě neskončil: musíme pokračovat nejen v naplňování
návrhů, ale také v duchu, ve kterém byly sepsány - nové myšlence Evropy, která je připravená
na výzvy budoucnosti".
 
Diskuze s občany
 
Následná debata se točila kolem klíčových výzev, kterým Unie v současnosti  čelí,  včetně
ruského útoku na Ukrajinu a jeho důsledků pro každodenní život Evropanů, dále také potřeby
urychlit  proces  dosažení  energetické  nezávislosti  v  EU.  Mnozí  řečníci  se  zaměřili  na
institucionální reformy, které jsou nutné k plnému provedení návrhů konference, včetně reforem
týkajících se zdanění nadnárodních společností a spolupráce ve vnějších činnostech EU. V
průběhu dne občané předkládali otázky z celé škály témat, kterých se návrhy konference týkají,
včetně změny klimatu a životního prostředí, fyzického a duševního zdraví, vzdělávání a kultury,
digitální transformace, výzev souvisejících s migrací, ohrožení evropských hodnot a rozpočtu
EU, stavu evropské ekonomiky a úlohy mladých lidí ve všech těchto oblastech.
 
Opakovaně byla zmíněna možnost zahájení Konventu o revizi Smluv EU či případná aktivace
tzv. přemosťovacích klauzulí ve stávajícím rámci a potřeba dalšího zlepšení komunikace mezi
orgány  EU.  Ve  výměně  názorů  se  rovněž  výrazně  projevilo  ponaučení  z  participativní
demokracie, které vyplynulo z tohoto bezprecedentního celoročního cvičení, včetně záměru
Komise zavést konzultace s občany před důležitými legislativními návrhy. Občané předložili
návrhy,  jak  zajistit,  aby  měly  hlasy  všech účastníků  stejnou váhu navzdory  jazykovým a
strukturálním bariérám.
 
Poslanci Evropského parlamentu zdůraznili, že Parlament bude i nadále dělat vše pro to, aby
zajistil plnění svého hlavního poslání, což je odpovědnost EU vůči všem Evropanům. Zároveň
představili konkrétní příklady toho, jak se návrhy konference staly důležitými hybnými silami v
činnostech Parlamentu, každý v souladu se svými prioritami a prioritami své politické skupiny.
Většina poslanců rovněž zopakovala výzvu Parlamentu k vytvoření Konventu o revizi smluv EU
a někteří z nich poznamenali, že ve všech výborech Parlamentu probíhá práce na dokončení
souhrnné zprávy o legislativní iniciativě s návrhy za tímto účelem.
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https://the-president.europarl.europa.eu/cs/
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document/EPRS_STU(2020)659420
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220603IPR32122/parlament-zahajil-proces-zmeny-smluv-eu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2051(INL)&l=en


Několik  řečníků  vyjádřilo  opačné  názory,  zpochybnilo  užitečnost  konference,  odsoudilo
zneužívání  peněz  daňových  poplatníků  a  vyslovilo  se  proti  směřování  EU  jako  celku.
 
Souvislosti
 
Konference přišla s 49 návrhy obsahujícími více než 300 opatření k jejich dosažení, a to v devíti
tematických oblastech, které vycházejí z doporučení evropských a národních panelů občanů, z
příspěvků z vnitrostátních akcí, z vícejazyčné digitální platformy a z diskusí v rámci devíti
tematických pracovních skupin a plenárního zasedání. Tři instituce EU zahájily v souladu se
svými příslušnými pravomocemi proces provádění návrhů konference a následných opatření.
 

Kontakty 
 
 

Další informace
Záznam proslovu předsedkyně Metsolové
Přepis proslovu předsedkyně Metsolové
Tisková zpráva - Konference o budoucnosti Evropy uzavírá svou činnost (9.5.2022)
Think Tank EP: Konference o budoucnosti Evropy: Přehled závěrečných návrhů (30.11.2022)
Tisková zpráva Komise: Konference o budoucnosti Evropy: akce zaměřená na zpětnou vazbu
se bude konat v Bruselu (1.12.2022)
Informativní přehled o konferenci
Kompletní záznamy, klipy a fotografie z akce na Multimediálním centru Parlamentu
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https://futureu.europa.eu/cs/assemblies/citizens-panels?locale=cs
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/video/v_I233835
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/the-future-is-a-work-in-progress.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20220509IPR29102/konference-o-budoucnosti-evropy-uzavira-svou-cinnost
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document/EPRS_BRI(2022)738214
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_7313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_7313
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220511RES29318/20220511RES29318.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/package/conference-on-the-future-of-europe-feedback-event_24705

