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DOPORUČENÍ PŘIJATÁ PANELEM (BUDOU POSTOUPENA PLÉNU)

Téma 1 Zajištění práv a nediskriminace

Dílčí téma 1.1 Nediskriminace / Dílčí téma 1.2 Rovnost žen a mužů

1. „Doporučujeme, aby EU stanovila antidiskriminační kritéria na trhu práce
(kvóty pro mladé a starší lidi, ženy, menšiny). Pokud podniky splní kritéria,
dostanou dotace nebo daňové úlevy.
Doporučujeme zvýšit povědomí zaměstnanců o:

● nadnárodních a národních institucích (např. odbory),
● mechanismech, které zajišťují, aby společnosti dodržovaly stávající

pravidla o nediskriminaci na pracovišti,
● kvalifikačních programech pro sociální skupiny, které jsou na trhu

práce diskriminovány (mladí a starší lidé, ženy, menšiny).

Doporučujeme přijmout dvouúrovňové právo EU. Zaprvé, poskytnout dotace
na zaměstnávání zaměstnanců z určitých kategorií náchylných k diskriminaci.
Zadruhé, zákon by měl zaměstnavatele zavazovat k zaměstnávání těchto
skupin po určitou minimální dobu.“

Je to proto, že EU je zodpovědná za zachování rovnováhy mezi zájmy volného
trhu a ochranou zranitelných kategorií, které by měly být právně chráněny.
Heterogenní skupiny jsou pro společnosti žádoucí, protože nabízejí různorodou
kvalifikaci. Jako další pobídka mají být společnostem poskytnuty dotace.

2. „Doporučujeme, aby EU vytvořila pobídkový program, který usnadní
vytváření cenově dostupných mateřských škol a dětských hřišť ve velkých
i malých společnostech. Sdílené prostory jsou také vhodnou možností pro
menší podniky, jak získat dotaci.
Doporučujeme, aby EU donutila společnosti zřizovat školky úměrně počtu
zaměstnanců.“

Doporučujeme to, neboť spojení rodinného a profesního života zlepšuje
pracovní výkony, snižuje nezaměstnanost a rodičům, zejména ženám,
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umožňuje pokračovat v kariéře. Navrhované řešení klade důraz na sociální
rozměr, a zaručuje tak bezpečnost dětí a snižuje obavy rodičů.

Dílčí téma 1.3 Ochrana lidských práv a práv přírody a zvířat

3. „Doporučujeme zajistit dobré životní podmínky zvířat a udržitelnost
v zemědělství změnou směrnice 98/58 ES o ochraně zvířat chovaných pro
hospodářské účely. Je třeba stanovit podrobnější minimální kritéria. Měla by
být konkrétní, měřitelná a časově vymezená. Minimální kritéria by měla být
stanovena tak, aby vedla k vyšším normám dobrých životních podmínek
zvířat a zároveň umožnila transformaci směrem k udržitelnosti z hlediska
klimatu a životního prostředí a k ekologickému zemědělství.“

Jako občané se domníváme, že je důležité, aby byly v rámci EU harmonizovány
přísnější minimální normy týkající se chovu zvířat. Jsme si vědomi toho, že tato
transformace může způsobit problémy v některých zemědělských odvětvích,
která využívají dotace, a v těch, která přecházejí na ekologické a udržitelné
zemědělství. Považujeme však za velmi důležité zajistit, aby se tato
transformace uskutečnila.

4. „Doporučujeme podporovat ekologičtější a ke klimatu šetrnější
zemědělství v Evropě i ve světě zdaněním všech negativních emisí, pesticidů,
nadměrného využívání vody atd., a to na základě jejich zátěže pro životní
prostředí. Cla na veškeré zemědělské zboží dovážené do EU musí eliminovat
konkurenční výhody třetích zemí, které nemají stejné normy jako EU. Na
podporu zemědělství šetrného ke zvířatům doporučujeme zdanit emise
způsobené dálkovou přepravou zvířat.“

Věříme, že zavedením takového systému lze podpořit transformaci směrem
k zemědělství šetrnému ke klimatu a životnímu prostředí.

5. „V souvislosti s mnoha falešnými zprávami doporučujeme podporovat
nezávislejší, objektivnější a vyváženější mediální pokrytí prostřednictvím: 1.
Vypracování směrnice o minimálních standardech pro nezávislost médií na
úrovni EU. 2. Podpory rozvoje mediálních kompetencí každého občana na
úrovni EU“.

EU musí vypracovat směrnici, která zajistí nezávislost médií a svobodu projevu.
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6. „Doporučujeme přestat dotovat zemědělskou velkovýrobu, pokud
nepovede k transformaci na klimaticky, ekologicky a environmentálně
udržitelné zemědělství. Místo toho doporučujeme přesměrovat dotace na
podporu udržitelné transformace.“

Namísto dotování zemědělského odvětví velkochovů by měly být dotace
přesměrovány do zemědělských podniků, které procházejí transformací, aby
dodržovaly nové minimální normy pro dobré životní podmínky zvířat.

Dílčí téma 1.4 Právo na soukromí

7. „Doporučujeme, aby subjekty, které zpracovávají osobní údaje, byly
držiteli licence na úrovni EU. Tyto subjekty budou rovněž podléhat
každoročnímu nezávislému externímu auditu ochrany údajů. Tyto subjekty
budou za porušení ochrany údajů postihovány úměrně svému ročnímu
obratu přísněji než podle stávajícího nařízení.  Licence by měla být odebrána
na základě dvou po sobě jdoucích porušení a okamžitě po závažném
porušení.“

To vše doporučujeme, protože stávající předpisy (nařízení GDPR) nejsou
dostatečné a je třeba lépe kontrolovat a postihovat subjekty, aby nedocházelo
k porušování ochrany osobních údajů a práva na soukromí.

8. „Doporučujeme posílit pravomoci EU v oblasti: 1) vzdělávání o ochraně
údajů, 2) zvyšování povědomí o ochraně údajů a 3) ochrany osobních údajů
nezletilých osob. Doporučujeme stanovit v nařízení GDPR jasnější a přísnější
pravidla pro zpracování údajů nezletilých osob, včetně pravidel pro souhlas,
ověřování věku a kontrolu ze strany zákonných zástupců. Doporučujeme také
zavést do nařízení GDPR zvláštní kategorii pro citlivé údaje nezletilých osob
(např. údaje z trestního rejstříku, zdravotní údaje, nahota), aby byly nezletilé
osoby chráněny před jakoukoli formou zneužití a diskriminace.“

Toto doporučení je zapotřebí, protože nezletilí jsou obzvláště zranitelní vůči
porušování ochrany údajů a soukromí a v současné době neexistuje dostatečné
povědomí o ochraně údajů mezi širokou veřejností, zejména mezi nezletilými,
učiteli a zákonnými zástupci. Všichni se musí naučit, jak používat online
a offline služby související s daty a jak chránit práva dětí na soukromí. Kromě
toho mohou zákonní zástupci často souhlasit se zpracováním údajů dětí, aniž
by o tom byli plně informováni, a děti mohou souhlas rodičů předstírat.
V neposlední řadě je toto doporučení potřebné, protože navzdory jeho
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zásadnímu významu neexistuje řádná celoevropská osvětová kampaň
zaměřená konkrétně na nezletilé, zákonné zástupce a učitele.

9. „Doporučujeme zavést standardizované zásady ochrany osobních údajů
a snadno srozumitelné, stručné a uživatelsky přívětivé formuláře souhlasu,
které jasně uvádějí, jaké zpracování údajů je nezbytně nutné a jaké je
nepovinné. Doporučujeme, aby odebrání souhlasu bylo snadné, rychlé
a trvalé. Doporučujeme zakázat subjektům omezovat své služby více, než je
nezbytné, pokud neexistuje souhlas s nepovinným zpracováním údajů.“

Doporučujeme to proto, že současná pravidla EU nejsou dostatečně přesná,
odvolání souhlasu je zdlouhavé, dočasné a složité a subjekty nemají zájem
nabízet své služby občanům, kteří se domáhají svých práv na ochranu údajů.

Téma 2: Ochrana demokracie a právního státu

Dílčí téma 2.1 Ochrana právního státu

10. „Doporučujeme, aby bylo nařízení o obecném režimu podmíněnosti
(2020/2092, přijaté 16. prosince 2020) změněno tak, aby se vztahovalo na
všechna porušení zásad právního státu, a nikoli pouze na porušení, která
mají dopad na rozpočet EU.“

Nařízení o podmíněnosti umožňuje pozastavit poskytování finančních
prostředků EU členským státům, které porušují zásady právního státu. Podle
současného znění se však vztahuje pouze na porušení, která ovlivňují nebo
mohou ovlivnit rozpočet EU. Navíc současná formulace nařízení
o podmíněnosti chrání spíše rozpočet EU a její orgány než občany dotčených
členských států. Proto doporučujeme změnit stávající znění nařízení tak, aby se
vztahovalo na všechna porušení zásad právního státu.

11. „Doporučujeme, aby EU pořádala každoroční konference o právním státu
v návaznosti na zveřejnění výroční zprávy o právním státu (mechanismus
Komise pro sledování dodržování zásad právního státu v členských státech).
Členské státy by měly mít povinnost vyslat na konferenci sociálně rozmanité
národní delegace, které by zahrnovaly jak občany, tak úředníky.“
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Tato konference by podpořila dialog mezi občany EU o otázkách právního státu
a také dialog mezi občany a odborníky, kteří vypracovávají výroční zprávy
o právním státu. Věříme, že v atmosféře vzájemného uznání a sdílení mohou
účastníci přenést osvědčené postupy a nápady zpět do svých zemí. Kromě toho
by konference zvýšila povědomí o zásadě právního státu a výsledcích
a procesu, který stojí za výroční zprávou o právním státu, a porozumění těmto
aspektům. To by také upoutalo pozornost médií a umožnilo občanům podělit
se o své zkušenosti a porovnat je se zjištěními uvedenými ve zprávě.

Dílčí téma 2.2 Ochrana a posilování demokracie / Dílčí téma 2.4 Média
a dezinformace

12. „Doporučujeme, aby EU přísněji prosazovala pravidla hospodářské
soutěže v mediálním odvětví, a zajistila tak ochranu plurality médií ve všech
členských státech. EU by měla zabránit velkým mediálním monopolům
a jmenování politiků do správních rad sdělovacích prostředků.
Doporučujeme také, aby připravovaný akt EU o svobodě sdělovacích
prostředků obsahoval pravidla, která zabrání politikům vlastnit sdělovací
prostředky nebo mít silný vliv na jejich obsah.“

Doporučujeme to proto, že prosazování pravidel hospodářské soutěže EU
podporuje pluralitní mediální prostředí, v němž mají občané možnost volby.
Vzhledem k tomu, že Komise v současné době připravuje právní předpis (akt
o svobodě sdělovacích prostředků) o integritě mediálního trhu v EU, měl by
tento právní předpis rovněž zohledňovat, že média by neměla být vlastněna
nebo ovlivňována politiky.

Dílčí téma 2.3 Bezpečnost

13. „Doporučujeme orgánům EU, aby sehrály silnější roli se všemi nástroji,
které mají k dispozici, včetně národních center pro kybernetickou bezpečnost
a Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), a chránily
tak jednotlivce, organizace a instituce před novými hrozbami plynoucími
z narušení kybernetické bezpečnosti a využívání umělé inteligence pro
kriminální účely. Dále doporučujeme, aby směrnice přicházející z úrovně EU
a jejích agentur byly řádně prováděny a šířeny ve všech členských státech.“

Doporučujeme to proto, že občané se cítí bezmocní a nevědí, co Evropská unie
proti těmto hrozbám dělá. Doporučujeme to proto, že tyto hrozby představují
vážný bezpečnostní problém na vnitrostátní i evropské úrovni. Doporučujeme
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to proto, že Evropa by měla být v této oblasti skutečným inovátorem.

14. „Doporučujeme, aby Evropská unie ve vztazích se třetími zeměmi
především posilovala společné demokratické hodnoty na svých hranicích.
Doporučujeme, aby teprve po dosažení tohoto cíle mohla být Evropská unie
prostřednictvím diplomacie a dialogu vyslancem našeho demokratického
modelu v zemích, které jsou připraveny a ochotny jej uplatňovat.“

Doporučujeme to proto, že se musíme nejdříve zaměřit na to, co je uvnitř,
a pak teprve až směrem ven. Protože Evropa může a měla by podporovat
členské státy v posilování jejich demokracií. Protože právě tím, že jdeme
příkladem a podporujeme snahy třetích zemí o demokracii, chráníme i sami
sebe.

Téma 3: Reforma EU

Dílčí téma 3.1 Institucionální reforma

15. „Doporučujeme změnit názvy orgánů EU s cílem vyjasnit jejich funkce.
Například Rada Evropské unie by se mohla jmenovat Senát Evropské unie.
Evropská komise by se mohla jmenovat Výkonná komise Evropské unie."

Doporučujeme to proto, že v současné době je pro občany obtížné porozumět
úlohám a funkcím jednotlivých orgánů Evropské unie. Jejich názvy nereflektují
jejich funkce. Od občanů nelze očekávat, že budou rozlišovat mezi Radou
Evropské unie, Evropskou radou a Radou Evropy. Je důležité zabránit
překrývání.

16. „Doporučujeme přijmout volební zákon do Evropského parlamentu, který
sjednotí volební podmínky (věk voličů, datum voleb, požadavky na volební
obvody, kandidáty, politické strany a jejich financování). Evropští občané by
měli mít právo volit různé strany na úrovni Evropské unie tvořené kandidáty
z více členských států. Během dostatečně dlouhého přechodného období by
občané mohli volit jak vnitrostátní, tak nadnárodní strany.“

Doporučujeme to proto, že Evropská unie potřebuje vybudovat pocit jednoty,
kterého by bylo možné dosáhnout skutečně jednotnými volbami do
Evropského parlamentu. Tyto společné volby vyvolají odpovědnost poslanců
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Evropského parlamentu a zaměření volební kampaně na společná evropská
témata.

Dílčí téma 3.2 Rozhodování

17. „Doporučujeme vytvořit online platformu, kde by občané mohli najít
a vyžádat si ověřené informace. Platforma by měla být jasně spojována
s orgány EU, měla by být strukturována podle témat a měla by být snadno
dostupná (např. včetně telefonní linky). Občané by měli mít možnost klást
kritické otázky odborníkům (např. akademikům, novinářům) a získat věcné
odpovědi s uvedením zdrojů.“

Volný přístup k faktickým informacím má pro naši společnost nejvyšší hodnotu,
aby byli občané dobře informováni a chráněni před falešnými zprávami
a dezinformacemi. Potřebujeme důvěryhodný a nezávislý zdroj informací, který
není ovlivněn politickými, ekonomickými a národními zájmy. Kromě toho může
platforma vytvořit přemostění (tj. přímý vztah) mezi občany a EU.

18. „Doporučujeme, aby se ve výjimečných případech konalo celoevropské
referendum o záležitostech mimořádně důležitých pro všechny evropské
občany. Referendum by měl vyvolat Evropský parlament a mělo by být
právně závazné.“

Občané EU by měli mít větší přímý vliv na důležitá rozhodnutí o záležitostech
týkajících se celé EU. Referenda by se však měla konat pouze ve výjimečných
případech, protože náklady na jejich pravidelné konání jsou příliš vysoké. Jsme
si vědomi, že toto doporučení může vyžadovat změnu smlouvy a úpravu
vnitrostátních ústav.

19. „Doporučujeme vytvořit multifunkční digitální platformu, kde by občané
mohli hlasovat v online volbách a anketách. Občané by měli mít možnost
zdůvodnit své hlasování o důležitých otázkách a legislativních návrzích
evropských orgánů. Platforma by měla být bezpečná, široce přístupná
a dobře viditelná pro každého občana.“

Cílem této platformy je zvýšit účast na evropské politice a usnadnit občanům
přístup ke konzultacím a hlasování. Stávající nástroje a procesy nejsou
dostatečně viditelné, a proto potřebujeme nový integrovaný nástroj pro tyto
různé funkce. Větší účast vede k lepším rozhodnutím, větší důvěře mezi
evropskými občany a celkově k lepšímu fungování Evropské unie.



Panelová diskuse 2 zasedání 3 - 9

Evropská panelová diskuse občanů 2: „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“

20. „Doporučujeme, aby byly přehodnoceny hlasovací systémy v orgánech
EU se zaměřením na otázku jednomyslného hlasování. „Váha“ hlasů by měla
být vypočítána spravedlivě, aby byly chráněny zájmy malých zemí.“

Jednomyslné hlasování představuje pro rozhodovací proces v EU významnou
výzvu. Vzhledem k velkému počtu členských států je dosažení dohody velmi
obtížné. V případě potřeby by se měly evropské smlouvy změnit tak, aby řešily
otázku jednomyslnosti.

Dílčí téma 3.3 Užší integrace

21. „Doporučujeme EU, aby prováděla veřejné investice, které povedou
k vytváření vhodných pracovních míst a ke zlepšení a harmonizaci kvality
života v celé EU, mezi členskými státy i uvnitř členských států (tj. na
regionální úrovni). Při realizaci veřejných investic je třeba zajistit dohled,
transparentnost a účinnou komunikaci vůči občanům a umožnit jim sledovat
celý investiční proces. Investice do kvality života zahrnují vzdělávání,
zdravotnictví, bydlení, fyzickou infrastrukturu, péči o starší osoby a osoby se
zdravotním postižením, přičemž se zohledňují potřeby každého členského
státu. Další investice by měly směřovat k vytvoření kvalitní rovnováhy mezi
pracovním a osobním životem, aby byl umožněn zdravý životní styl.“

Doporučujeme to proto, že harmonizace životní úrovně v celé EU povede ke
zlepšení hospodářského pokroku v celé EU, což povede k jejímu sjednocení. To
je zásadní ukazatel další integrace EU. Přestože některé z těchto mechanismů
již fungují, domníváme se, že stále je co zlepšovat.

22. „Doporučujeme vytvořit společný základ podle souboru ekonomických
ukazatelů a ukazatelů kvality života pro všechny členské státy, se stejnými
možnostmi a se všemi na stejné úrovni, aby bylo dosaženo společné
hospodářské struktury. Je důležité, aby se vytvoření společného základu
řídilo jasným a realistickým časovým plánem stanoveným orgány na
doporučení odborníků. S odborníky by se také mělo konzultovat, jak by
taková společná hospodářská struktura měla vypadat. Důležité je také, aby
ukazatele definující společný základ byly dále stanovovány s pomocí
odborníků.“

Doporučujeme to proto, že budeme-li mít spravedlivou EU, budeme mít
jednotnější Evropu. Abychom byli spravedliví, musíme nabídnout rovné
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příležitosti a společný základ pro celou EU. Společné hospodářské struktury lze
dosáhnout až po vytvoření společného základu.

23. „Doporučujeme zdanit velké korporace a příjmy z velkých korporací,
s cílem přispět k veřejným investicím, a využít zdanění k investicím do
vzdělávání a rozvoje jednotlivých zemí (výzkum a vývoj, stipendia – Erasmus
atd.). Je také důležité zaměřit se na odstranění daňových rájů v EU.“

Doporučujeme to proto, že to pomůže zabránit daňovým únikům a vytváření
daňových rájů a pomůže to při dodržování právních předpisů.

Téma 4: Budování evropské identity

Dílčí téma 4.1 Vzdělávání v oblasti demokracie

24. „Doporučujeme, aby vzdělávání o demokracii v Evropské unii usilovalo
o zlepšení a dosažení minimálního standardu znalostí ve všech členských
státech. Toto vzdělávání by mělo zahrnovat mimo jiné demokratické procesy
a obecné informace o EU, které by se měly vyučovat ve všech členských
státech EU. Toto vzdělávání by mělo být dále obohaceno o soubor různých
koncepcí výuky demokratického procesu, které by měly být poutavé
a přiměřené věku.“

Toto doporučení a důvody, které za ním stojí, jsou důležité, protože pokud
bude provedeno, povede k harmoničtějšímu a demokratičtějšímu životu
v Evropské unii. Odůvodnění jsou následující: mladí lidé by byli vzděláváni
v oblasti demokratických procesů, toto vzdělávání by mohlo omezit populismus
a dezinformace ve veřejné debatě, vést k menší diskriminaci a konečně občany
vzdělávat a zapojovat v oblasti demokracie nad rámec jejich volební povinnosti.

25. „Doporučujeme, aby se stávající a nově vznikající překladové technologie,
jako je umělá inteligence, dále rozvíjely, zdokonalovaly a zpřístupňovaly, aby
se zmenšily jazykové bariéry a posílila společná identita a demokracie
v Evropské unii.“

Toto doporučení je důležité, stejně jako důvody, které ho opodstatňují, protože
bude-li provedeno, pomůže budovat společnou evropskou identitu tím, že
zlepší komunikaci mezi občany všech členských států.
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26. „Doporučujeme, aby ověřitelné informace byly snadno a srozumitelně
dostupné občanům prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení, a tím se
zlepšila transparentnost, veřejné projednávání a demokracie. Tato aplikace
by mohla šířit informace týkající se například právních předpisů, diskusí
v rámci EU, změn smluv atd.“.

Toto doporučení je důležité, stejně jako důvody, které ho opodstatňují,
protože bude-li provedeno, usnadní komunikaci ve smyslu informovanějšího
jednání mezi občany příslušných členských států prostřednictvím aplikace,
která by mohla mít mnoho různých funkcí. Tato aplikace by měla být navržena
tak, aby byla relevantní pro všechny a aby podněcovala další zvídavost
a zpřístupňovala technické informace a činila je poutavějšími. Aplikace by měla
být chápána jako doplňkový zdroj, který šíří informace oficiálně ověřené přímo
EU s cílem zvýšit důvěru, transparentnost veřejné diskuse a pomoci budovat
společnou evropskou identitu.

Dílčí téma 4.2 Evropské hodnoty a identita

27. „Doporučujeme, aby EU vytvořila zvláštní fond pro online a offline
interakce (tj. výměnné programy, panelové diskuse, setkání) krátkodobého
i dlouhodobého charakteru mezi občany EU za účelem posílení evropské
identity. Účastníky by měli být zástupci společnosti v rámci EU z řad cílových
skupiny na základě různých kritérií, tj. demografických, socioekonomických
a profesních kritérií. Cíle tohoto fondu musí být jasně specifikovány, aby se
podpořila evropská identita, a fond musí být pravidelně vyhodnocován.“

Doporučujeme to proto, že tyto druhy interakcí umožňují občanům sdílet
myšlenky a delší výměny jim umožňují pochopit různé kultury a vyměňovat si
zkušenosti, včetně profesních postupů. Fond EU je zapotřebí, protože je
důležité, aby se na něm mohli podílet všichni, včetně těch, kteří se obvykle
neúčastní.

28. „Doporučujeme, aby EU urychleně investovala do boje proti
dezinformacím a podpořila stávající organizace a iniciativy, jako je kodex
zásad boje proti dezinformacím a Evropské středisko pro sledování
digitálních médií, a podobné iniciativy v členských státech. Protiopatření by
mohla zahrnovat ověřování faktů, zvyšování povědomí o dezinformacích,
poskytování snadno dostupných statistik, přiměřené sankce vůči těm, kdo
dezinformace šíří, na základě právního rámce a boj proti zdrojům
dezinformací.“



Panelová diskuse 2 zasedání 3 - 12

Evropská panelová diskuse občanů 2: „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“

Toto doporučení je důležité, protože zavádějící informace a dezinformace
přicházející z EU i mimo ni vyvolávají konflikty mezi občany EU, polarizují
společnost, ohrožují demokracii a poškozují hospodářství. Vzhledem ke
složitosti tématu jsou zapotřebí značné lidské a finanční zdroje.

29. „Doporučujeme 1) zvýšit četnost online a offline interakcí mezi EU
a jejími občany (tj. přímým dotazováním občanů na záležitosti EU
a vytvořením uživatelsky přívětivé platformy, která zajistí, že každý občan
může komunikovat s orgány EU a úředníky EU), a 2) s cílem zajistit, aby se
občané mohli účastnit procesu tvorby politik EU, vyjadřovat své názory
a získávat zpětnou vazbu, doporučujeme vytvořit chartu nebo kodex chování
či pokyny pro úředníky EU. Měly by existovat různé způsoby interakce, aby
se mohl zapojit každý občan.“

Doporučujeme to proto, že existuje několik způsobů, jak oslovit orgány EU
(internetové platformy, zastupitelské orgány), ale nejsou známé, účinné
a transparentní. Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly v jejich
přístupnosti. Častější a kvalitnější interakce povedou k pocitu odpovědnosti
občanů EU.

30. „Doporučujeme, aby evropská identita a hodnoty (tj. právní stát,
demokracie a solidarita) zaujaly zvláštní místo v procesu integrace migrantů.
Možná opatření by mohla zahrnovat vytvoření programů nebo podporu již
existujících (místních) programů na podporu sociálních interakcí mezi
migranty a občany EU nebo zapojení podniků do programů na podporu
integrace migrantů. Současně by měly být zahájeny podobné programy
s cílem zvýšit informovanost občanů EU o otázkách souvisejících s migrací.“

Toto doporučení je důležité, protože programy sociální interakce mohou
podpořit migranty v jejich novém životě a umožnit nemigrantům nahlédnout
do každodenního života migrantů. Pokud migranti žijí v ghettech, není možné
je integrovat do společnosti země a EU. Společná politika je nutná, protože
jakmile migranti vstoupí na území EU, mohou se vydat do všech zemí EU. Měly
by být podporovány místní iniciativy, neboť místní samosprávy budou využívat
finanční prostředky efektivněji než vnitrostátní úroveň.

Dílčí téma 4.3 Informace o EU
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31. „Doporučujeme, aby EU poskytovala evropským občanům více informací
a novinek. Měla by využívat všechny potřebné prostředky a zároveň
respektovat svobodu a nezávislost médií. Měla by sdělovacím prostředkům
poskytovat zdroje a také rozsáhlé a spolehlivé informace o činnostech
a politikách EU. EU by měla zaručit, že informace budou šířeny rovnoměrně
ve všech členských státech vnitrostátními a evropskými sdělovacími
prostředky, a měla by zajistit, aby členské státy podporovaly veřejnoprávní
vysílací organizace a veřejnoprávní zpravodajské agentury v pokrývání
evropských záležitostí.“

Doporučujeme to proto, že na základě našich osobních zkušeností a údajů
Eurobarometru se většina evropských občanů informuje prostřednictvím
tradičních médií (tisk, rozhlas a televize) a informace o EU, které tyto kanály
v současnosti nabízejí, jsou velmi kusé. Média, zejména veřejnoprávní, plní
funkci veřejné služby, a podávání informací o otázkách EU, které se týkají
evropského obyvatelstva, je tedy pro plnění této funkce nezbytné
a nepostradatelné. Doporučujeme, aby informace o EU vydávané v různých
členských státech byly stejné, a to v zájmu podpory integrace a zabránění
odlišným informacím o různých otázkách v jednotlivých zemích. Využití již
existujících mediálních kanálů je schůdnější a méně nákladné než vytvoření
nového kanálu, přičemž se dosáhne stejného výsledku. Výhodou stávajících
kanálů je také to, že je občané již znají. Žádný občan by si neměl vybírat mezi
různými kanály, aby měl přístup k různému (vnitrostátnímu nebo evropskému)
obsahu.

32. „Doporučujeme EU, aby vytvořila a propagovala vícejazyčná internetová
fóra a offline setkání, na nichž mohou občané otevřít diskusi se zástupci EU,
a to bez ohledu na téma a zeměpisný rozsah nastolené otázky. Tato online
fóra a offline schůzky by měly mít definovanou krátkou lhůtu pro přijímání
odpovědí na otázky. Všechny informace o těchto akcích by měly být
soustředěny na integrovaných oficiálních internetových stránkách s různými
funkcemi, jako je prostor pro často kladené otázky, možnost sdílet nápady,
návrhy nebo obavy s ostatními občany a mechanismus pro identifikaci těch
nejvíce podporovaných. V každém případě by k nim měl být snadný přístup
a měl by se zde používat nebyrokratický jazyk.“

Doporučujeme to proto, že se tak naváže přímé spojení mezi evropskými
občany a evropskými představiteli, které jim umožní společně hovořit
a spolupracovat, což občanům poskytne snadný přístup k informacím o EU
a zvýší jejich informovanost o existujících informacích. Vytvoří transparentnější
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a otevřenější EU a pomůže občanům sdílet problémy a myšlenky, dostávat
odpovědi a politická řešení a umožní jim zapojit se a sdílet názory a zkušenosti
s ostatními občany.

33. „Doporučujeme orgánům a představitelům EU, aby ve své komunikaci
používali přístupnější jazyk a vyvarovali se byrokratických výrazů a zároveň
zachovali kvalitu a odbornost poskytovaných informací. EU by také měla
přizpůsobit informace, které poskytuje občanům, různým komunikačním
kanálům a profilům publika (např. noviny, televize, sociální média). EU by
měla vyvíjet zvláštní úsilí, aby přizpůsobila komunikaci digitálním médiím,
a zvýšila tak svou schopnost oslovit mladé lidi.“

Doporučujeme to proto, že srozumitelné informace umožní EU oslovit více
evropských občanů, a ne pouze ty angažované. Díky novým a moderním
nástrojům zaměřeným na konkrétní cílovou skupinu budou občané lépe
rozumět činnostem a politikám EU, a to zejména mladí lidé, kteří se necítí být
s EU srostlí nebo k ní nemají vztah.

Téma 5: Posílení účasti občanů

Dílčí téma 5.1 Účast občanů

34. „Doporučujeme, aby se všech rozhodovacích procesů v EU účastnili
nezávislí občanští pozorovatelé. Mělo by existovat fórum nebo stálý orgán
zástupců občanů pro plnění funkce vysílání relevantních a důležitých
informací všem občanům EU. Tito občané by se zapojili do dialogu se všemi
ostatními evropskými občany v duchu propojení shora dolů a zdola nahoru,
což by dále rozvíjelo dialog mezi občany a orgány EU.“

Je totiž zřejmé, že občané si zaslouží být informováni o jakýchkoliv a všech
otázkách a že politici nemohou před občany skrývat některé záležitosti,
u kterých by byli raději, aby o nich nevěděli. Tím by se překlenula propast mezi
občany a volenými zástupci a nastolily by se nové cesty důvěry.

35. „Doporučujeme, aby EU znovu zahájila diskusi o ústavě Evropy s cílem
vytvořit ústavu, která bude vycházet z názorů občanů EU. Občané by měli mít
možnost se na tvorbě takové ústavy podílet prostřednictvím hlasování.  Aby
se tato ústava vyhnula konfliktu s členskými státy, měla by přednostně
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zahrnovat hodnoty lidských práv a demokracie. Při tvorbě takové ústavy by
se mělo přihlédnout k předchozím snahám, které nikdy nevyústily ve vznik
ústavy.“

Tato ústava by totiž zapojila mladé lidi do politiky na úrovni EU a působila by
proti rostoucím silám nacionalismu. Poskytla by společnou definici toho, co se
rozumí demokracií v Evropě, a zajistila by, aby byla ve všech členských státech
uplatňována stejným způsobem. Protože EU vyznává společné hodnoty
v oblasti demokracie a lidských práv. Protože by to umožnilo zapojení občanů
do rozhodovacího procesu a jejich větší identifikaci jako občanů EU, kteří se na
tomto procesu podílejí.

36. „Doporučujeme, aby politici zodpovědněji zastupovali občany, za které
byli zvoleni. Zejména mladí lidé jsou politice obzvláště odcizeni a nejsou
bráni vážně, kdykoli se do ní zapojí. Odcizení je však všeobecný problém
a lidé všech věkových kategorií by se měli angažovat více než v současnosti.“

Protože definice demokracie potřebuje osvěžit. Musíme si připomenout, co je
to vlastně demokracie. Demokracie znamená zastupování občanů (občanů EU).
Protože mladí lidé mají dost politiků, které považují za elity, jež nesdílejí jejich
názory, a jsou z nich rozčarovaní. Proto by se lidé měli zapojovat více než
v současnosti, a to neotřelými a poutavými způsoby. Tuto úlohu by mohl plnit
vzdělávací systém, dále sociální média a všechny ostatní formy médií, a to po
celý životní cyklus a ve všech jazycích.

Dílčí téma 5.2 Účast občanů

37. „Doporučujeme, aby se EU více přiblížila občanům, což znamená zapojit
členské státy do podpory účasti občanů v EU. EU by měla podporovat
využívání mechanismů účasti občanů prostřednictvím marketingových
a propagačních kampaní. Vnitrostátní vlády a místní samosprávy by se měly
tohoto procesu povinně zapojit. EU by měla zaručit účinnost platforem
participativní demokracie.“

Doporučujeme to proto, že je třeba posílit a zefektivnit již existující platformu:
je třeba, aby občané poskytovali EU více zpětné vazby a naopak. V rámci EU
neprobíhá dostatečná diskuse, a to mezi občany ani mezi vládami.  Občané se
totiž do předkládání petic nezapojují, protože buď nevědí, že takový proces
existuje, nebo nevěří v úspěch takové petice.
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38. „Doporučujeme, aby EU vytvořila a realizovala programy pro školy o tom,
co se v EU děje v rámci stávajících mechanismů účasti. Tyto programy by
měly být zařazeny do školních osnov o evropském občanství a etice
s obsahem odpovídajícím věku. Měly by existovat také programy pro
dospělé. Občané by měli mít k dispozici programy celoživotního vzdělávání,
které jim umožní prohloubit si znalosti o možnostech účasti občanů v EU.“

Doporučujeme to proto, že je to důležité pro budoucnost našich dětí. Občané
chtějí vědět, jak vyjádřit svůj názor. Je důležité, aby znali přesné mechanismy
a způsoby jejich využití, aby byl jejich hlas v EU slyšet. Je to důležité pro rovné
začlenění všech evropských občanů. Jako evropští občané musíme vědět, jak
svá práva využívat. Díky tomu, že jsme evropskými občany, mámena tyto
znalosti nárok.

Dílčí téma 5.3 Účast občanů

39. „Doporučujeme, aby Evropská unie pořádala shromáždění občanů.
Důrazně doporučujeme, aby vznikala na základě právně závazného
a povinného právního předpisu nebo nařízení. Shromáždění občanů by se
měla konat každých 12–18 měsíců. Účast občanů by neměla být povinná, ale
motivovaná, přičemž by měla být organizována na základě vymezených
mandátů. Účastníci musí být vybráni náhodně, s kritérii reprezentativnosti,
přičemž nesmí zastupovat žádnou organizaci jakéhokoli druhu, ani nesmí být
k účasti vyzváni z důvodu své profesní role, když jsou členy shromáždění.
V případě potřeby bude zajištěna podpora odborníků, aby členové
shromáždění měli dostatek informací pro jednání. Proces rozhodování bude
v rukou občanů. EU musí zajistit, aby politici dodržovali rozhodnutí občanů
přijatá na občanských shromážděních. V případě, že návrhy občanů budou
ignorovány nebo výslovně zamítnuty, musí za to orgány EU nést
odpovědnost a zdůvodnit, proč bylo takové rozhodnutí přijato.“

Doporučujeme zavedení občanských shromáždění, protože chceme, aby se
občané cítili blíže orgánům EU a aby se přímo podíleli na rozhodování ruku
v ruce s politiky, což zvýší pocit sounáležitosti a přímého účinku. Dále chceme,
aby politické strany a jejich volební programy byly odpovědné občanům.
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DALŠÍ PROJEDNANÁ DOPORUČENÍ (NEPŘIJATÁ PANELEM)

Téma 1 Zajištění práv a nediskriminace

Dílčí téma 1.1 Nediskriminace / Dílčí téma 1.2 Rovnost žen a mužů

„Doporučujeme EU, aby aktivně zapojovala menšiny do tvorby politik
týkajících se klíčových aspektů státních institucí (např. policie a nevládních
organizací). Doporučujeme, aby EU zřídila poradní sbor volený přímo
menšinami. Ve složení by měli převažovat zástupci menšin a přítomny by
měly být i nevládní organizace.  Měl by mít formativní úlohu při vzdělávání
úředníků, kteří se budou starat o potřeby menšin. Tento orgán by měl mít
právo veta v otázkách menšin.“
Doporučujeme to proto, že hlasy menšin nejsou dostatečně slyšet. Měly by
vystupovat svým jménem, samostatně a na profesionální úrovni, proto jsme
spojili zastoupení hlasováním a odborností.

Téma 2: Ochrana demokracie a právního státu

Dílčí téma 2.2 Ochrana a posilování demokracie / Dílčí téma 2.4 Média
a dezinformace

„Doporučujeme zřídit agenturu pro monitorování audiovizuálních, tištěných
a digitálních médií na evropské úrovni. Tato agentura by měla dohlížet na to,
aby celostátní média při tvorbě svého obsahu postupovala nestranně
a objektivně. Aby se předešlo dezinformacím, měla by agentura poskytnout
systém hodnocení spolehlivosti celostátních médií. Tento bodovací systém
by měl být pro občany snadno pochopitelný.“

Doporučujeme to proto, že potřebujeme vyhodnotit média a jejich
spolehlivost, ale také rozmanitost médií v zemích EU. Nejobjektivnější by bylo,
kdyby to zajišťovala agentura EU. Systém bodového hodnocení navíc umožní
občanům rozhodovat se na základě informací a motivuje média k poskytování
spolehlivých zpráv. Pokud se ukáže, že bodovací systém není dostatečný pro
zajištění spolehlivosti médií, měla by agentura získat také pravomoc ukládat
sankce.
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Téma 5: Posílení účasti občanů

Dílčí téma 5.1 Účast občanů

„Doporučujeme, aby byl vytvořen orgán zastupující občany, který by
významným způsobem diskutoval a informoval o rozhodování – vždy, když se
na úrovni EU rozhoduje o otázce, která má pro evropské občany zásadní
význam (podle rozhodnutí občanů – případně prostřednictvím průzkumu).
Mělo by se jednat o různorodou skupinu přibližně 100 občanů ze všech zemí
EU s rovnoměrným zastoupením každé země. Mělo by se jednat o rotující
skupinu, jejíž členové se pravidelně obměňují.“

Protože je důležité vyhnout se problémům, jako je korupce, které by mohly
vzniknout v souvislosti se stálým zastupitelským orgánem, a je nezbytné, aby
takový orgán měl rovnoměrné zastoupení všech zemí, aby se předešlo
nespravedlivým rozhodovacím pravomocem. Tímto způsobem by se totiž
předešlo problémům spojeným s neustálým shromažďováním nebo
používáním technologií na dálku.


