
Stručná informace k přípravě Konference o budoucnosti Evropské unie 
 

Nová Evropská komise navrhla uspořádání Konference o budoucnosti Evropy a vytyčila její obecný 

rámec: 

Tematické zaměření: Dlouhodobá, komplexní a udržitelná ekonomická, environmentální, 

bezpečnostní a sociální strategie EU po roce 2020 

Cíl strategie: Ekonomika zaměřená na lidi a prostředí, ve kterém žijí (dosáhnout většího sbližování 

členských států EU, lépe se vyrovnat s problémy a kritikou obyvatel EU) 

Teze k přípravě strategie (vyplývající z agendy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen1 a 

ze závěrů Rady EU (EPSCO):2 

• Evropská unie musí být silnější 

• EU se stane celosvětově nejvíce konkurenceschopnou, sociálně inkluzívní a klimaticky 
neutrální ekonomikou 

• EU zajistí soudržnost makroekonomických, environmentálních a sociálních cílů ve všech svých 
členských státech 

• Realizace ekonomiky orientované na blahobyt3 obyvatel EU vyžaduje řešení založená na 
meziodvětvové spolupráci a investice do veřejných služeb (včetně zdravotnictví, sociálních 
služeb, dlouhodobé péče, podpory preventivních opatření, sociální ochrany i celoživotního 
vzdělávání) 

• V EU bude všem k dispozici systém digitalizovaných informací, umožňující zavádění nových 
technologií 

• EU společně se svými členskými státy bude schopna čelit vnitřním i vnějším hrozbám 

• Základem evropské integrace bude rovnováha mezi hospodářským růstem a sociálním 
pokrokem, jejímž předpokladem je naplňování Evropského pilíře sociálních práv4, 
vycházejícího ze základních smluv EU, schváleného EP, Radou EU a EK a zaručujícího rovnost 
příležitostí, přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky, sociální ochranu a sociální 
začleňování včetně odstraňování chudoby a získávání vzdělání 

• Rámcem koordinace hospodářských a sociálních politik členských států EU je Evropský semestr 

• Parlamenty členských zemí EU a Evropský parlament prohloubí vzájemnou spolupráci 

• Členské státy EU a EK úzce spolupracují s evropskými i vnitrostátními sociálními partnery a 
občanskou společností 

 

Evropský parlament přijal k uspořádání Konference usnesení z 15. 1. 20205, z něhož vyjímáme 

nejdůležitější parametry Konference: 
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- příležitost k intenzívnímu zapojení občanů EU do debaty na evropské, vnitrostátní, regionální i 
místní úrovni s cílem naslouchat jejich hlasům a utvořit EU, v níž chceme žít společně, 

- plenární zasedání jako otevřené fórum zahrnující příspěvky z tematických setkání (agor): 135 
zástupců EP, 27 zástupců členských států EU, 2-4 členové parlamentu každého členského státu 
EU, 3 členové EK, 4 zástupci EHSV, 4 zástupci Výboru regionů EU, zástupci sociálních partnerů 
na evropské úrovni,  

- tematická setkání (agory) odrážející priority budoucí EU: 200 – 300 účastníků vybraných 
nezávislými institucemi, minimálně 3 účastníci z každého členského státu EU, kromě toho 
nejméně 2 setkání mládeže ve věku 16 – 25 let,  

- uplatňování odborných znalosti a zkušenosti nevládních organizací, akademických, vědeckých, 
výzkumných a ideových institucí, 

- řízení Konference: vytvoření (ze zástupců EP, EK a Rady EU) řídícího výboru v čele s výkonnou 
koordinační radou a sekretariátu, 

- prvořadá úloha komunikace s občany,  jejich on-line přístup k informacím pro digitální i 
fyzickou účast, zajišťované EP, EK a Radou EU v úředních jazycích EU, 

- koncepce, struktura, načasování, rozsah a program Konference by měly být společně 
dohodnuty ve společném memorandu o porozumění EP, EK a Rady, 

- výstupem  by měla být konkrétní doporučení, která příslušné instituce promítnou do opatření 
splňujících očekávání občanů a zúčastněných stran. 

Konference o budoucnosti EU by měla být zaměřena na priority EU, zejména6: 

• evropské hodnoty, základní práva a svobody, 

• demokratické a institucionální aspekty EU, 

• environmentální výzvy a klimatická krize, 

• sociální spravedlnost a rovnost, 

• ekonomické problémy a záležitosti zaměstnanosti včetně zdaňování, 

• digitální transformace, 

• bezpečnost a úloha EU ve světě. 

Konference o budoucnosti EU bude slavnostně zahájena 9. 5. 2020 k 70. výročí Schumanovy deklarace. 
První pracovní plenární zasedání začne v polovině července 2020. V únoru a březnu 2020 je nutno 
formulovat stanovisko vlády ČR pro zasedání Evropské rady ve dnech 26. – 27. 3. 2020. Následně bude 
probíhat příprava na zahajovací část Konference a tematická setkání (agory). 

V 1. pololetí 2020 předpokládáme konání dvou typů akcí k nastartování příprav a debaty v ČR: 
 Setkání zástupců subjektů, které se budou podílet na přípravě a debatě ke Konferenci  

s podporou obou komor Parlamentu ČR a účastí předsedů jejich výborů, poslanců, senátorů, 

zástupců resortů, odborů, zaměstnavatelů a neziskových organizací (27. února 2020); 

 Odborné tematické konference v prioritních oblastech (sociální, bezpečnostní, 

environmentální apod.) s účastí zainteresovaných subjektů a s podporou výborů obou komor 

Parlamentu ČR (koncem května nebo v červnu 2020). 

Cílem těchto akcí je dohodnout priority a společný postup při jednáních o budoucnosti EU. Současně 
jde o to, aby byla vyvolána debata o budoucnosti EU v co nejširších vrstvách společnosti včetně médií. 
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