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VZKAZ Z REDAKCE
V roce 2021 si všichni klademe stejnou otázku: co bude teď? Kudy se bude
historie ubírat dál?

Zpráva o námětech mladých lidí

Evropa se v posledních třech letech potýká s obrovskými problémy. Obyvatelé
našeho rozmanitého kontinentu se musí vyrovnávat se záplavami, lesními
požáry, hospodářským propadem, porušováním lidských práv a hrozbami pro
jejich živobytí i život. Každý z nás si prošel globální pandemií, která ukázala,
jak mohou být naše ekonomiky a zdravotnické služby křehké a jak důležité je
vzájemně se chránit a podporovat. Naše jednota je cennější než kdy jindy.
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Konference o budoucnosti Evropy má potenciál změnit směr, kterým se
ubíráme. Více než kdy předtím je proto důležité zachytit, rozvíjet a nechat
zaznívat vize těch, kdo jsou a budou i nadále středobodem budoucnosti
Evropy: mladých lidí.
Jaké politiky a právní předpisy mohou mladší generace prosazovat, aby si zajistily bezpečnou a dynamickou budoucnost? Odpovědí na tuto otázku je tato
zpráva o námětech mladých lidí.

Zpráva je výsledkem konzultací s mladými lidmi, které Evropský parlament uspořádal v rámci Konference o budoucnosti Evropy, a je příspěvkem ke konzultacím s občany na místní, vnitrostátní a evropské úrovni i on-line na stránkách
futureu.europa.eu. Završením těchto konzultací bylo Evropské setkání
mládeže (EYE) 2021. Letošní čtvrtý ročník se konal v Evropském parlamentu ve
Štrasburku a sešly se na něm tisíce mladých lidí z celé Evropské unie i z dalších
zemí, aby společně utvářeli a sdíleli své představy o budoucnosti Evropy.
Od zveřejnění poslední zprávy po setkání EYE2018 mladí lidé nyní volají zejména po politice v oblasti klimatu, která nám zabezpečí budoucnost,
vzdělávacích politikách, které dají stejnou šanci všem, po sociálních politikách, které poskytují podporu tam, kde je jí třeba, a mnoha dalších změnách.
Není pochyb o tom, že Evropa má aktivní mladou generaci, která chce utvářet
budoucnost, což ukázal i prudký nárůst účasti mladých lidí v posledních evropských volbách.
Za posledních šest měsíců sesbíral Evropský parlament na stránkách youthideas.eu více než 1500 námětů a návrhů od mladých občanů z celé Evropy.
O těch nejpopulárnějších, které jsme vybrali my, redakční tým EYE, se diskutovalo na setkání EYE2021 a účastníci je dále rozváděli na tvůrčích workshopech. Z nich bylo vybráno 20 námětů a všichni účastníci na místě i on-line
hlasovali pro pět nejlepších, které byly představeny na závěr akce. Tento dokument obsahuje konečnou podobu 20 námětů, které byly rozvíjeny na setkání EYE, a upozorňuje na nejpodporovanější návrhy, které se projednávaly
na závěrečném plenárním zasedání EYE2021. Mnoho dalších nápadů mladých
lidí, které na konzultacích zazněly, najdete na stránkách search.youthideas.eu.
Věříme, že náměty, které získaly nejvíc hlasů, poskytují věrný a poctivý obraz
nejdůležitějších očekávání mladých lidí, pokud jde o budoucí tvorbu politik.
Tato zpráva by nemohla vzniknout bez mladých lidí, kteří se zúčastnili konzultací a snažili se světu sdělit, co by si přáli změnit, ani bez těch, kteří se zúčastnili setkání EYE2021 a dále rozvíjeli nejpopulárnější náměty. Děkujeme!

Redakční tým EYE2021
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Tato zpráva je více než pouhým seznamem námětů – mluví hlasem mnoha
lidí, kteří mají konkrétní vizi pro naši společnou budoucnost. Bude zveřejněna na platformě Konference o budoucnosti Evropy futureu.europa.eu jako
součást setkání EYE2021 a na Konferenci o budoucnosti Evropy bude předložena poslancům Evropského parlamentu jako inspirace pro politickou diskusi a budoucí politické návrhy.
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ZMĚNA KLIMATU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JEDNODUŠŠÍ RECYKLACE V CELÉ EU

Zpráva o námětech mladých lidí

Snižování množství odpadu a
přechod na zelené a oběhové
hospodářství by se neměly zastavit
před hranicemi. Členské státy mají
v současné době k recyklaci odlišné
přístupy, což vede k různým recyklačním návykům a obrovskému
množství odpadu. Proto je důležité
vytvořit standardizovaný systém
recyklace, který by fungoval po
celé Evropě. Vhodným řešením by
mohl být systém automatů na
výkup obalů. Při koupi baleného
zboží zaplatí občané malý poplatek,
který dostanou zpátky, když obaly
do těchto automatů vrátí.
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Pokud má tento systém fungovat
po celé EU, je nezbytné, aby se sjednotila výroba a používané obalové
materiály. Jednodušší složení obalů
navíc zajistí, že se všechny odpady
budou moci všude účinně recyklovat. Zavedení tohoto systému by
mělo předcházet dostatečně dlouhé přechodné období, aby bylo
možné přizpůsobit výrobu a informovat lidi o nových postupech
a očekáváních. K tomu by mohly
pomoci například povinné štítky,
které by zákazníky informovaly o
tomto novém systému a o tom, kde
odpad recyklovat.

ROVNÉ ŠANCE PRO EKOLOGICKÉ PODNIKY
řídí ekologickými trendy a postupy,
můžeme zajistit například flexibilnější přístup k úvěrům.
Kromě toho je důležité, aby Evropská
unie podporovala a dotovala vytváření místních farmářských trhů,
na nichž mohou farmáři prodávat
svou produkci spotřebitelům z blízkého okolí. Pozornost by se měla
přesunout od masové spotřeby zboží
ze supermarketů ke zvýšení atraktivity lokálního zboží pro zákazníky
a jejich rodiny.
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Pro přechod na zelenou ekonomiku
je klíčové, aby se posílilo postavení
malých podniků, které jsou šetrné
k životnímu prostředí. Trh stále ovládají velké a méně udržitelné korporace a na ekologičtější společnosti
na něm téměř nezbývá prostor. Aby
byl hospodářský růst ekologický,
měly by orgány EU okamžitě odstranit veškeré pobídky k využívání
fosilních paliv. Tyto finance pak mohou být přesměrovány na rozvoj
ekologických iniciativ malých podniků. Menším společnostem, které se
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ZDRAVÍ
CELOSTNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ
Musíme na úrovni institucí zaujmout
ucelenější přístup ke zdraví. Nový
pakt EU o zdraví by se měl zaměřit
na šíření osvěty o vyvážené stravě
a pohybu a na zaměstnávání odborníků na duševní zdraví ve školách.
COVID-19 ukázal, že musíme obyvatele vzdělávat a podporovat, aby
lépe pečovali o své duševní a fyzické
zdraví.
Nové právní předpisy by měly
zahrnovat:
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• podporu školení pro odborníky na
duševní zdraví ve školách a posílení
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jejich postavení
• výuku o zdravé výživě a významu
cvičení, která by měla probíhat na
školách
• vytvoření bezpečných prostor v
rušných městských oblastech, kam
se lidé mohou uchýlit, pokud dostanou panickou ataku nebo se u
nich projeví jiné příznaky duševní
nemoci
• informační kampaň, která občanům
poskytne spolehlivé informace o
správném stravování a o tom, jak
pečovat o své duševní zdraví.

VYVOZENÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ
Změna klimatu katastrofálně dopadá na zdraví nás i naší planety.
Je to problém, který je stále naléhavější. Povodně, sucha, toxický
odpad a znečištění ovzduší ve
městech poškozují zdraví evropských obyvatel.

Zaměstnavatelé musí navíc usnadnit využívání udržitelné dopravy, např. vlaků a jízdních kol,
a to prostřednictvím finanční
podpory nebo vhodných prostor
pro parkování kol. Tato řešení jsou
prospěšná nejen pro planetu, ale i
pro naše zdraví.
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V zájmu našich dobrých životních podmínek musíme podniky
pohnat k odpovědnosti za škody,
které způsobují na našich jezerech,
oceánech, vzduchu a půdě.
Společnosti by měly dostávat
sankce za škody na životním
prostředí a jejich důsledky pro
veřejné zdraví. Všeobecná zdravotní a sociální péče je často hrazena
veřejností a z veřejných finančních

zdrojů. Musíme okamžitě vypracovat strategii, která by umožnila
měřit, kolik odpadu a znečištění ve
městech mají na svědomí podniky;
na zvýšený výskyt chronických
onemocnění a alergií můžeme
pohlížet jako na ukazatele místního znečištění a škod na zdraví
obyvatelstva.
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SILNĚJŠÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ
SPRAVEDLNOST A PRACOVNÍ MÍSTA
KVALITNÍ START DO PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Snížení nezaměstnanosti mladých
lidí by mělo být jednou z priorit EU,
zejména v hospodářství v období po
pandemii. Unie by měla vyčlenit více
finančních prostředků na iniciativy,
které mladým lidem pomohou s
hledáním nové práce a vstupem na
pracovní trh.

• vytvořit
v
koordinaci
s
mládežnickými
organizacemi
a zaměstnavateli (společnostmi, institucemi a nevládními organizacemi) platformu, která by
mladým lidem pomáhala hledat
placené stáže podle jejich preferencí v celé řadě odvětví

Potřebujeme:

• zřídit ve školách v členských státech
síť mediátorů, kteří by se soustředili na žáky, u nichž hrozí předčasné
ukončení školní docházky, a informovali je o jejich možnostech. To je
zvláště důležité v méně rozvinutých
zemích.
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• skoncovat s neplacenými stážemi
bez ohledu na vzdělání nebo sociální status stážistů tím, že na tyto stáže
vyčleníme zvláštní finanční prostředky
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FISKÁLNÍ A POLITICKÁ INTEGRACE V EU
V zájmu lepší evropské integrace je
načase zavést v celé EU jednotný
fiskální systém, a dosáhnout tak
rovnosti členských států.

• finance by se daly rozdělit spravedlivěji mezi bohaté a méně rozvinuté členské státy

• omezila by se byrokracie
• mohli bychom také investovat do
dalších návrhů, jako jsou společné
mzdové politiky, společná opatření
proti nezaměstnanosti a sjednocení
věku pro odchod do důchodu.
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Tato fiskální integrace by měla řadu
výhod:

• byl by k dispozici větší rozpočet
a fiskální politika by se řídila
společnými předpisy
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DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
VZDĚLÁVÁNÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
Vzdělávání o bezpečném používání
sociálních médií by v roce 2021
mělo být prioritou, protože tyto
platformy hrají v našem osobním
a profesním životě stále větší roli.
Digitálně gramotní lidé budou nejen
lépe připraveni na kybernetické hrozby, ale budou se také na sociálních
médiích chovat tolerantně a s respektem.
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V digitálním světě bychom neměli
nikoho opomíjet; musíme vzdělávat všechny generace, aby byly v
digitálním prostředí obezřetné.
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Zejména v případě dětí můžeme:
• začlenit digitální gramotnost do
školních osnov
• pořádat mezinárodní digitální dny,
na kterých bude probíhat praktická a teoretická výuka
• používat interaktivní hry jako výukové nástroje
• vytvořit simulovanou platformu
sociálních médií, aby se děti mohly dozvědět o nebezpečí kybernetických útoků a předcházet jejich důsledkům v reálném životě.

POSÍLENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

EU by měla zřídit výbor odborníků,
kteří budou zastupovat všechny členské státy a definují, co je kyberkriminalita a jaké právní předpisy bychom

proti ní měli přijmout. Tento orgán
musí být ochráněn před potenciálním lobbováním a vlivem velkých
korporací.
Právní předpisy by rovněž měly zajistit, aby on-line platformy ověřovaly
uživatelská jména, a bojovaly tak
proti anonymitě na internetu, která
může vést ke zneužívání, podávání
falešných informací a kybernetickým
útokům.
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Vzhledem k postupující digitalizaci
potřebujeme vyšší úroveň kybernetické bezpečnosti. Dosáhnout jí
můžeme posílením mezinárodních
legislativních rámců. Proto potřebujeme celounijní právní předpisy, které
by lépe chránily soukromí občanů a
jejich digitální práva.
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HODNOTY A PRÁVA, PRÁVNÍ STÁT, BEZPEČNOST
PRÁVNÍ STÁT
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EU je unií hodnot. Přejeme si zavedení závazných mechanismů,
které by podporovaly hodnoty
Unie uvedené v článku 2 Smlouvy,
jako je právní stát a respekt vůči
právům menšin. Zakládající smlouvy by měly být změněny tak,
aby bylo pravidlo jednomyslnosti
v článku 7 nahrazeno pravidlem
kvalifikované většiny. Počítat by
se navíc mělo i hlasování Evropské
komise a Parlamentu, které by tak
dostaly možnost se v tomto procesu vyjádřit. Jakmile budou postupy podle článku 7 zahájeny, musí
se řídit jasným harmonogramem.
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Soudní dvůr musí zůstat jediným
příslušným soudem k rozhodování o
právu EU, a to i ohledně otázek týkajících se právního státu.
Musíme plně využívat podmínky
funkčního právního státu, která
je předpokladem pro čerpání prostředků z rozpočtu EU a fondu Next
Generation EU. Komise musí nyní
přijmout příslušné pokyny.
Kromě toho musí EU posoudit, zda
členské státy dodržují její základní
hodnoty. Mohla by přitom vycházet
z postupů, které se používají při
podávání zpráv o kandidátských
zemích před přistoupením.

ROVNÁ PRÁVA PRO OSOBY LGBTQI+
Důstojnost, rovné zacházení a respekt by měly být uznávanými a
sdílenými hodnotami EU. Musíme
zajistit, aby měly komunity LGBTQI+ v
celé EU rovná práva. EU může a také
by měla definovat útoky proti komunitě LGBTQI+ jako trestné činy z
nenávisti.
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Skutečná změna začíná v kolektivním
přístupu – samotné iniciativy „shora
dolů“, které nemají podporu lidí, mohou být kontraproduktivní. EU musí
podporovat iniciativy vycházející zdola tím, že bude zvyšovat

povědomí o otázkách LGBTQI+ a
posilovat postavení regionálních a
vnitrostátních aktivistických skupin.
Tato podpora by měla mít podobu
akčního plánu, pořádání akcí, nových
publikací o LGBTQI+ a financování
skupinových iniciativ. Naše komunity musí být lépe informovány o
tom, jakých práv se v současné době
osobám LGBTQI+ nedostává, a o
problémech, se kterými se komunity
těchto osob musejí potýkat. Empatie
a porozumění jsou prvním krokem k
posílení postavení druhých.
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MIGRACE
PODPORA MLADÝCH AKADEMIKŮ Z ŘAD UPRCHLÍKŮ
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EU by měla financovat program, který
studentům a akademickým pracovníkům z řad uprchlíků umožní přístup na univerzity v EU. Měla by vést
přehled o tom, které evropské univerzity mají zájem tyto osoby přijímat, a
navázat kontakty s Úřadem vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR),
aby mohla najít a kontaktovat vhodné kandidáty. Univerzity by mohly
stanovit určité požadavky, co se týče
například požadované kvalifikace, ale
nemělo by jim být dovoleno žádným
způsobem diskriminovat na základě
původu. Zájemci by měli od EU získat
podporu a EU by také měla financovat nevládní organizace, které by kandidáty podporovaly v průběhu celého
výběrového řízení. Po přijetí by měli
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mít možnost účastnit se přípravných
školení, bude-li to zapotřebí.
Centrální evropský fond by byl nejlepším způsobem, jak podpořit univerzity, které přijímají studenty z řad
uprchlíků, a mohly by z něj být hrazeny
jejich základní potřeby, jako je ubytování, stravování a jazykové kurzy.
Takový program by pomohl EU reagovat na problémy spojené se stárnutím
obyvatelstva; podporovat solidaritu a
lidskou důstojnost jako hodnoty EU;
umožnit uprchlíkům získat dovednosti
výměnou za jejich přínos, zatímco hostitelské země by získaly novou kvalifikovanou pracovní sílu; a v neposlední
řadě snížit nedůvěru vůči migrantům
a omezit prostor pro populistickou
rétoriku.

ÚČINNĚJŠÍ PODPORA ŽADATELŮ O AZYL
Dlouhodobé ubytování žadatelů o azyl
v uprchlických táborech v členských
státech je nehumánní a neudržitelné. Zlepšení této situace musí patřit k
našim prioritám. EU by měla posílit
centralizované financování, které
motivuje členské státy k přijímání migrantů. Tyto finanční prostředky by
se měly využívat také na zefektivnění
byrokratických a integračních procesů.
Díky nim by bylo možné podniknout
následující kroky:

• zajistit potřeby migrantů bezprostředně po příjezdu do zemí prvního

• podpořit integraci v cílových
státech, což sníží neochotu přijímat
migranty;
• poskytovat technickou podporu a
poradenství v celé EU.
Státům by rovněž měla být poskytnuta pomoc se zaváděním programů
učňovské přípravy pro žadatele o azyl
a s urychlením integrace; tato pomoc
by také měla umožnit migrantům vytvářet přínos pro hostitelské země a
snížit nedůvěru hostitelských komunit vůči nim. To může být doplněno
uznáváním předchozích kvalifikací
migrantů a jejich rozdělováním mezi
členské státy podle toho, jaké pracovní síly státy hledají.
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• okamžitě najmout překladatele a
právníky působící v oblasti přistěhovalectví, kteří budou přítomni ve
středomořských zemích, čímž se
zkrátí doba zpracování žádostí o
azyl;

vstupu; pokrýt náklady na potraviny, přístřeší, léky a potřeby pro děti;
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VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, KULTURA A SPORT
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH
EU musí poskytnout více finančních
prostředků na to, aby se všichni mladí
Evropané mohli zapojit do neformálního vzdělávání. Mechanismy pro
to již existují: propojení vzdělávání,
studia a odborné přípravy (Bridging
Education, Study and Training – BEST)
by snadno zapadalo do programu
Erasmus+ vedle iniciativ, jako je platforma eTwinning a výměny zaměstnanců. Nyní potřebujeme politickou
vůli.

Zpráva o námětech mladých lidí

Neformální vzdělávání může mít
mnoho různých podob – mimo jiné
dobrovolnictví, výměny mládeže
a sportovní
programy.
Mladí
Evropané se musí učit praktickým
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dovednostem, aby se mohli stát
plnohodnotnými, odpovědnými a
svědomitými občany, a neformální
vzdělávání jim nabízí skvělou příležitost k získání širšího rozhledu.
Kromě toho by součástí evropského
programu neformálního vzdělávání
mohla být platforma, jež by překlenula propast mezi učiteli ve školách a
poskytovateli služeb, kteří se mohou
podělit o odborné znalosti využitelné
v dnešním životě. Platforma by rovněž
obsahovala informace o inovativních,
interaktivních a atraktivních učebních
metodách i o možnostech navázat
další kontakty.

KVALITNĚJŠÍ ŠKOLNÍ OSNOVY
Změňme přístup ke školním osnovám! Evropské školy musí nabízet
užitečnější a praktičtější vzdělávání a
zahrnovat výuku relevantní pro život v současném světě, např. pokud
jde o informovanost o duševním
zdraví, sexuální výchovu, digitální a
finanční gramotnost, vzdělávání v
oblasti životního prostředí a mezikulturní dovednosti. Školy musí neustále
přehodnocovat, co jejich studenti
potřebují, aby utvářely generaci, která
obstojí na trhu práce.

Zavedení těchto nových školních
předmětů může mladým lidem a
Evropě prospět několika způsoby.
Pokud se budou mladí Evropané zabývat aktuálními tématy s praktickým
přesahem, přispěje to k výchově k
občanství, jehož náplní je otevřené
smýšlení, tolerance a podpora inkluze. Bude se tím prohlubovat empatie a Evropané k sobě budou mít
blíž.

Zpráva o námětech mladých lidí

Vzhledem k postupující globalizaci mají navíc stále větší význam jak
mezikulturní dovednosti, tak znalosti
o příležitostech a výhodách, které s
sebou přináší život v Evropě. Pokud
si tyto znalosti a dovednosti žáci ve

školách upevní, mohli bychom vytvořit aktivnější, rozmanitější a angažovanější společnost – jednotnou
Evropu, ve které budeme usilovat o
dosažení společných cílů a aktivně
spolupracovat s okolním světem.
Můžeme tak účinně reagovat na výzvy na politické i osobní úrovni.
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EU A SVĚT
FEDERÁLNÍ EVROPA
Změna klimatu, COVID-19 a obavy
týkající se mezinárodní bezpečnosti představují velké výzvy pro
Evropskou unii, její členské státy i občany. K těmto problémům
musíme přistupovat jako federace.

Zpráva o námětech mladých lidí

Můžeme se tak stát silnějším globálním hráčem, se kterým je třeba
počítat – v hospodářství, politice, vojenství i kultuře. Federální Evropa
není v žádném případě snadným
úkolem, ale dlouhodobým projektem se skvělými vyhlídkami: díky
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snížení nákladů pro vlády členských
států budeme moci investovat do
zdravotní politiky a do opatření proti změně klimatu.
Federální Evropa navíc může spojovat lidi ze všech prostředí a s různými
ideologiemi a posílit evropskou
identitu překlenováním vnitřních
rozdílů, což z evropského státu učiní
silného a odolného hráče. To nám
umožní mluvit společným hlasem a
prosazovat evropské hodnoty a mír
na mezinárodní scéně.

SILNĚJŠÍ SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Pokud by Evropská unie zefektivnila
svou společnou zahraniční politiku,
měla by výhodnější pozici při celosvětových jednáních a nebyly by
již potřeba některé dvoustranné dohody mezi členskými státy a třetími
zeměmi. Jako silná, mnohostranná a
nehegemonická mocnost může Unie
řešit globální výzvy a rychleji a účinněji reagovat na mezinárodní bezpečnostní hrozby v Evropě i jinde ve
světě.

• prosazovat naše hodnoty, například
tak, že zakážeme veškerý obchod
se zbožím, který zahrnuje nucenou
práci

Díky společné zahraniční politice bychom mohli:

• zajistit, aby naše slovo mělo váhu v
mezinárodních jednáních a světové
politice

• posílit evropskou identitu – a budovat důvěru občanů v tuto novou
mocnost

Zpráva o námětech mladých lidí

• lépe čelit nedemokratickým mocnostem a bezpečnostním hrozbám
a odpovídajícím způsobem na ně
reagovat
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EVROPSKÁ DEMOKRACIE
JEDNOTNÝ STANDARDIZOVANÝ PAS EU
Využijme potenciálu občanství EU!
Jako první krok můžeme vytvořit jednotný, standardizovaný cestovní pas
a občanský průkaz EU pro všechny
občany EU, kterým by se mohli prokázat při vstupu a pobytu ve všech členských státech.

Zpráva o námětech mladých lidí

Zadruhé musíme Evropu zažít, abychom se cítili Evropany. Proto je
důležité usnadnit občanům život
v různých členských státech a pohyb mezi nimi. K tomu potřebujeme
standardizované postupy relokace a
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registrace ve všech zemích EU: pohyb v
rámci EU by měl být stejně snadný jako
pohyb uvnitř členského státu.
Tyto politiky a procesy musíme navrhovat tak, abychom všem zajistili rovné
zacházení. Proto bychom měli stanovit celounijní pravidla pro relokaci do
různých členských států a pro registraci v nich. Občané EU by například měli
mít možnost volit ve všech volbách v
zemi, v níž žijí, bez ohledu na to, odkud
pocházejí.

NADNÁRODNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
i nadále zastupovali všechny regiony,
a volby přitom budou skutečně nadnárodní, takže politici budou muset
brát v úvahu názory všech Evropanů.

Aby se to změnilo, musí být volby
do Evropského parlamentu více evropské, místo abychom pořádali 27
voleb současně. Měli bychom používat nadnárodní kandidátní listiny
– voliči by dostali nejen vnitrostátní seznam kandidátů, ale také další
listinu s kandidáty ze všech členských
států. Mohli by tedy hlasovat pro
kandidáty ze své země i odjinud – a
politici by mohli být voleni dvěma
různými způsoby. Díky tomuto systému můžeme zajistit, aby kandidáti

Totéž by mělo platit pro kandidáty na předsedu Komise, o kterých
by vítězné strany neměly rozhodovat v zákulisí. Měli bychom posílit
systém tzv. vedoucích kandidátů
(„Spitzenkandidaten“), ve kterém
každá strana oznámí svého kandidáta
na předsedu Komise předem. Tento
kandidát by se měl aktivně účastnit
volební kampaně a přímo komunikovat s občany. Pokud by se pak stal
předsedou Komise, měl by díky tomu
k evropským občanům blíž.

Zpráva o námětech mladých lidí

EU má problém: její občané stále nejsou řádně zastoupeni, což ovlivňuje
jejich důvěru v politiku a míru jejich
angažovanosti vůči tvůrcům politik.
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JINÉ
JEDNOTA V MNOHOJAZYČNOSTI
Sjednoťme se v mnohojazyčnosti!

Zpráva o námětech mladých lidí

EU by na podporu mnohojazyčnosti
měla věnovat více finančních prostředků. Jako první krok je třeba reformovat výuku jazyků ve školách:
zatímco mnoho studentů studuje
jazyky, jimiž se hovoří ve větších
zemích EU, jen málo z nich se věnuje
menším jazykům, a to i v případech,
kdy se těmito jazyky mluví v zemích,
ke kterým mají mnohem blíž.
Mnoho bilingvních studentů rovněž
nemá možnost studovat svůj rodný
jazyk ve škole a chybí také nabídka
mnoha jazyků, jimiž hovoří národnostní, etnické a jazykové menšiny,
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což ohrožuje jejich právo svůj rodný
jazyk používat. Je nutné investovat
více prostředků, aby se usnadnila
výuka jazyků a příprava učitelů, kteří
mohou ve vzdělávacím systému
podporovat mnohojazyčnost.
Jako další krok můžeme podporovat výměny mládeže, např. studijní
cesty zaměřené na výuku cizího jazyka, a změnit oficiální komunikaci.
Některé akce a programy zaměřené
na mladé Evropany již ve více jazycích probíhají. Pokud by EU věnovala další finanční prostředky, mohlo
by takových akcí a programů být
ještě více.

VÍCE TRANSPARENTNOSTI V POLITICE EU
informovaná rozhodnutí.
Zadruhé je třeba zvýšit transparentnost práce lobbistů v EU. Jejich činnost musí být přísněji regulována, aby
se zajistilo, že politici budou naslouchat svým voličům. V posledních
několika letech již k prvním pokusům o posílení této regulace dochází.
Je to krok správným směrem: jedním
ze způsobů, jak transparentnost dále
podporovat, by bylo například větší
využívání rejstříků transparentnosti
a rozšíření oblasti jejich působnosti. Tato opatření dále zvýší důvěru
občanů v Unii a její politiku

Zpráva o námětech mladých lidí

Všechny evropské politiky musí být
podrobovány transparentnímu hodnocení. Některým z nich se nemusí
podařit dosáhnout svých cílů nebo
oslovit cílové komunity: mohou
například opomíjet zvláštní situaci občanů žijících ve venkovských
oblastech nebo ekonomicky slabších
zemích. Abychom se z těchto chyb
z minulosti poučili a vytvářeli lepší
politiky v budoucnosti, musí občané
porozumět tomu, proč jsou jednotlivé politiky vytvářeny a reformovány:
transparentní a srozumitelná hodnocení jim umožní přijímat ve volbách
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