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SPOROČILO OD UREDNIKOV
V letu 2021 si vsi zastavljamo isto vprašanje: kaj zdaj? Kakšna bo naša prihod-
nost?

Evropa se zadnja tri leta spoprijema z velikimi izzivi. V tem času smo se soočili 
s poplavami, gozdnimi požari, gospodarsko krizo, kršitvami človekovih pravic 
ter grožnjami za življenje in preživetje državljanov. Izkusili smo, kako je živeti 
v času svetovne pandemije. Ta nam je pokazala, kako ranljivo je lahko naše 
gospodarstvo in zdravstvene storitve ter kako pomembno je, da se medsebo-
jno varujemo in podpiramo. Naša enotnost še nikoli ni bila tako pomembna.

Konferenca o prihodnosti Evrope lahko spremeni smer, v katero smo namen-
jeni. Zdaj je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da zbiramo, oblikujemo in iz-
razimo zamisli tistih, ki so in bodo še naprej v središču prihodnosti Evrope: 
mladih.

S kakšnimi politikami in zakonodajo bi želele mlade generacije poskrbeti 
za varno in dinamično prihodnost? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo 
pripravili poročilo o zamislih mladih.
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Poročilo je rezultat posvetov z mladimi, ki jih je Evropski parlament organ-
iziral v okviru konference o prihodnosti Evrope. Ti prispevajo tudi k procesu 
posvetov z državljani na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter na splet-
nem mestu futureu.europa.eu. Zbirka zamisli mladih je bila predstavljena 
na dogodku EYE2021 –  četrti Evropski prireditvi za mlade, na kateri se je v 
Evropskem parlamentu v Strasbourgu zbralo na tisoče mladih iz vse Evropske 
unije in od drugod, in kjer so oblikovali in izmenjali zamisli o prihodnosti 
Evrope.

Od objave zadnjega poročila po dogodku EYE2018 so mladi zahtevali pod-
nebne politike, ki nam bodo zagotovile varno prihodnost, izobraževalne poli-
tike, ki bodo vsem zagotovile pravične možnosti, socialne politike, ki bodo 
nudile podporo na področjih, kjer je potrebna, in še veliko več. Nobenega 
dvoma ni, da ima Evropa aktivno generacijo mladih, ki si želijo oblikovati pri-
hodnost. To se je pokazalo tudi na zadnjih evropskih volitvah, saj so se jih mla-
di udeležili v veliko večjem številu kot v preteklosti.

V zadnjih šestih mesecih je Evropski parlament na platformi https://www.
youthideas.eu zbral več kot 1500 zamisli in predlogov mladih državljanov iz 
vse Evrope. V uredniškem odboru prireditve EYE smo izbrali najbolj prilju-
bljene zamisli z mladinskih posvetov. Predstavili smo jih na dogodku EYE2021, 
kjer so jih udeleženci med razpravo še nadgradili. Izbranih je bilo 20 zamisli, 
med katerimi so udeleženci dogodka EYE v živo in prek spleta izbrali najbol-
jših pet, ki so bile predstavljene ob zaključku dogodka. V tem dokumentu je 
zbranih 20 končnih zamisli, oblikovanih na prireditvi EYE. Predstavljajo pred-
loge, ki so na zaključnem plenarnem zasedanju prireditve prejeli največ pod-
pore. Na platformi search.youthideas.eu lahko najdete še številne druge zam-
isli mladih, ki so nastale na posvetih.

Menimo, da zamisli z največjim številom glasov realno in pošteno predstavlja-
jo pričakovanja mladih glede prihodnjih politik. 

Tega poročila ne bi bilo mogoče pripraviti brez vseh mladih, ki so sodelovali 
na mladinskih posvetih in s svetom delili zamisli o spremembah, ki si jih želijo. 
Prav tako to ne bi bilo mogoče brez številnih mladih, ki so se pridružili dogod-
ku EYE2021, da bi še nadgradili najbolj priljubljene zamisli – hvala vam!

To poročilo je več kot le zbirka zamisli. Je glas mnogih in konkretna vizija naše 
skupne prihodnosti. Poročilo bo v okviru dogodka EYE2021 na voljo na glavni 
platformi konference futureu.europa.eu. Predstavljeno bo tudi na konferenci 
o prihodnosti Evrope, poslancem Evropskega parlamenta pa bo v navdih za 
politično razpravo in prihodnje predloge politik.

Uredniški odbor prireditve EYE2021
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PODNEBNE SPREMEMBE IN OKOLJE 

LAŽJE RECIKLIRANJE PO VSEJ EVROPSKI UNIJI
Meje nas v prizadevanjih za zman-
jšanje odpadkov ter prehod na 
zeleno in krožno gospodarstvo 
ne bi smele ovirati. Države članice 
imajo različne pristope k politikam 
recikliranja, kar ovira recikliranje in 
povzroča velike količine odpadkov. 
Oblikovati je treba standardiziran 
sistem recikliranja, ki bo veljal za 
vso Evropo. Dober zgled je sistem 
tako imenovanih avtomatov za 
povratno embalažo. Ob vsakem 
nakupu blaga v embalaži bodo 
državljani plačali manjšo vsoto, ki 
jo bodo dobili nazaj, ko bodo em-
balažo vrnili v  avtomate.

Za uvedbo takšnega sistema po 
vsej Evropski uniji je ključno poe-
notiti proizvodnjo in uporabo ma-
terialov. Poleg tega bo zaradi poe-
nostavljene sestave embalaže vsak 
posamezni odpadni del mogoče 
reciklirati kjer koli. Pred uvedbo 
sistema je potrebno dovolj dolgo 
prehodno obdobje, ko bo mog-
oče prilagoditi proizvodnjo, ljudi 
pa seznaniti z novimi praksami 
in pričakovanji. Obvezne oznake 
bi potrošnike lahko tudi opolno-
močile in obveščale o novem sis-
temu in o tem, kje lahko reciklirajo 
odpadke.
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ZELENA ENAKOST V PODJETJIH
Opolnomočenje okolju prijaznih 
malih podjetij je ključno orod-
je za uresničitev zelenega pre-
hoda. Na trgu imajo velike, manj 
trajnostne korporacije še vedno 
prevladujočo vlogo, okolju prijaz-
na podjetja pa jim zato ne morejo 
konkurirati. Za zagotavljanje okolju 
prijazne gospodarske rasti bi mo-
rale institucije Evropske unije takoj 
ukiniti vse spodbude za uporabo 
fosilnih goriv. Ta sredstva naj se up-
orabijo za razvoj okolju prijaznih 

pobud v malih podjetjih. Malim pod-
jetjem, ki spoštujejo zelene trende in 
prakse, bi na primer lahko omogočili 
lažji dostop do posojil.

Pomembno je tudi, da Evropska 
unija spodbuja in subvencionira 
vzpostavitev lokalnih tržnic, kjer 
bodo lahko lastniki malih kmetij 
prodajali lokalne proizvode bližn-
jim potrošnikom. Tako bi lokalna 
potrošnja postala privlačnejša 
za družine in stranke, ki bi manj na-
kupovale v velikih trgovinah.
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ZDRAVJE 

CELOVIT PRISTOP K ZDRAVJU 
Na institucionalni ravni moramo 
uvesti celovitejši pristop k zdravju. Z 
novim zdravstvenim paktom EU bi 
ljudi seznanili s tem, kako pomembna 
je uravnotežena prehrana, telovad-
ba in zaposlovanje strokovnjakov za 
duševno zdravje v šolah. COVID-19 
nam je pokazal, da moramo ljudi izo-
braziti in opolnomočiti, da bodo bol-
je skrbeli za svoje duševno in fizično 
zdravje.

Nova zakonodaja bi morala vključe-
vati:

• podporo za usposabljanje in 

opolnomočenje strokovnjakov za 
duševno zdravje v šolah,

• učne ure o zdravi prehrani in 
pomenu telovadbe, ki bi jih izvajale 
šole,

• varne prostore za duševno zdravje 
v mestih, kamor bi se lahko na ob-
močjih z veliko ljudmi zatekle osebe, 
ki doživijo panični napad ali imajo 
druge simptome duševne bolezni,

• informacijsko kampanjo, ki bi držav-
ljane oskrbela z zanesljivimi infor-
macijami o zdravi prehrani in skrbi 
za duševno zdravje.
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ODGOVORNOST PODJETIJ 
Podnebne spremembe nega-
tivno vplivajo na naše zdravje in 
naš planet, kar je vse bolj pereč 
problem. Poplave, suše, strupeni 
odpadki in onesnaženost zra-
ka v mestih škodujejo zdravju 
Evropejcev. 

Poskrbeti moramo za svoje zdrav-
je in dobro počutje, od podjetij pa 
zahtevati, da prevzamejo odgov-
ornost za škodo, ki jo povzročajo 
jezerom, morju, zraku in zemlji. 
Podjetja bi bilo treba kaznova-
ti zaradi škodovanja okolju in 
posledic za javno zdravje. Splošno 
zdravstveno varstvo in blaginjo 

pogosto financirajo javnost in jav-
na sredstva. Nemudoma moramo 
pripraviti strategijo za merjenje 
količine odpadkov v podjetjih 
in onesnaževanja v mestih. Na 
lokalno onesnaževanje in okrn-
jeno zdravje prebivalstva lahko 
denimo kaže naraščanje števila 
kroničnih bolezni in alergij.

Delodajalci morajo s subvencijami 
ali ustreznimi prostori za shran-
jevanje spodbujati uporabo tra-
jnostnega prevoza, kot so javni 
vlaki in kolesa. To ni boljše le za naš 
planet, temveč tudi za naše fizično 
zdravje.
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MOČNEJŠE GOSPODARSTVO, 

SOCIALNA PRAVIČNOST IN DELOVNA MESTA 

USPEŠEN ZAČETEK POKLICNEGA ŽIVLJENJA
Zmanjšanje brezposelnosti mladih bi 
morala biti glavna prednostna naloga 
Evropske unije, zlasti v gospodarst-
vu po pandemiji. Unija bi morala 
več finančnih sredstev nameniti za 
pobude, ki bodo spodbujale ust-
varjanje novih delovnih mest za 
mlade, mladim pa pomagale pri 
vstopanju na trg dela.

Zato moramo:

• oblikovati posebne sklade za od-
pravo neplačanih pripravništev, ne 
glede na izobrazbo ali socialni sta-
tus,

• v sodelovanju z mladinskimi organ-
izacijami in delodajalci (podjetja, 
institucije in nevladne organizaci-
je) oblikovati platformo, s pomočjo 
katere bodo mladi našli plačana 
pripravništva v različnih panogah v 
skladu s svojimi željami, 

• v šolah držav članic vzpostaviti 
mrežo mediatorjev, da bi prepoznali 
mlade, za katere obstaja nevarnost, 
da bodo zgodaj opustili šolanje, in 
jih seznanili z možnostmi, ki jih ima-
jo na voljo. To je še zlasti pomembno 
za manj razvite države. 
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FISKALNO IN POLITIČNO POVEZOVANJE V EVROPSKI UNIJI 
Čas je, da se po vsej Evropski uniji 
uvede enoten fiskalni sistem, ki bo 
omogočil boljše povezovanje v Uniji 
in enakost med državami članicami. 

Fiskalno povezovanje bi imelo šte-
vilne prednosti:

• pravičnejša porazdelitev sredstev 
med premožne in manj razvite 
države članice, 

• večji proračun in zakonodaja o 
skupni fiskalni politiki, 

• zmanjšanje birokracije.

• Razvili bi lahko naložbe za druge 
predloge, kot so skupne plačne 
politike, skupni ukrepi proti brez-
poselnosti in enotna upokojitvena 
starost.
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DIGITALNA PREOBRAZBA

IZOBRAŽEVANJE O VARNI UPORABI DRUŽBENIH MEDIJEV
Izobraževanje o varni uporabi 
družbenih medijev bi moralo biti v 
letu 2021 prednostna naloga, saj im-
ajo platforme v našem osebnem in 
poklicnem življenju vse pomembne-
jšo vlogo. Digitalno pismeni ljudje ne 
bodo le bolje opremljeni za spopri-
jemanje s kibernetskimi grožnjami, 
temveč bodo pri uporabi platform 
družbenih medijev tudi spoštljivi in 
strpni.

V digitalnem svetu ne bi smel biti 
nihče zapostavljen. Vse generacije 
moramo podučiti, naj bodo v dig-
italnem okolju previdne. Za otroke 

lahko:

• digitalno pismenost vključimo v šol-
ski učni načrt,

• praznujemo mednarodne digitalne 
dneve, kjer bodo otroci dobili prak-
tične in teoretične nasvete,

• uporabljamo interaktivne igre kot 
učna orodja,

• oblikujemo simulirano platformo 
družbenih medijev, kjer bi se otroci 
lahko seznanili z nevarnostjo kiber-
netskih napadov in se izognili posle-
dicam v resničnem življenju.
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IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE EVROPSKE UNIJE O  
KIBERNETSKI VARNOSTI 
V našem vse bolj digitalnem sve-
tu moramo s krepitvijo mednar-
odnih zakonodajnih okvirov zag-
otoviti višjo raven kibernetske 
varnosti. Potrebna je zakonodaja, ki 
bo na ravni Evropske unije zagotovi-
la učinkovitejše varstvo zasebnosti in 
digitalnih pravic državljanov. 

Evropska unija bi morala ustanoviti 
odbor strokovnjakov, ki bi zastopali 
vse države članice in opredelili, kaj je 
kibernetska kriminaliteta in kakšno 

zakonodajo moramo sprejeti. Takšno 
institucijo je treba zaščititi pred 
morebitnim lobiranjem in velikimi 
korporacijami.

Z zakonodajo bi bilo treba tudi poskr-
beti, da bodo spletne platforme pre-
verjale uporabniška imena uporab-
nikov in se tako borile proti spletni 
anonimnosti, ki lahko privede do 
spletnih zlorab, napačnih informacij 
in kibernetskih napadov.
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PRAVNA DRŽAVA 
Evropska unija je unija vrednot. 
Želimo si zavezujoče mehanizme 
za spoštovanje vrednot Unije, 
izraženih v členu 2 Pogodbe 
o EU, kot sta pravna država in 
spoštovanje pravic manjšin. 
Pogodbe bi bilo treba spremeniti 
tako, da bi se pravilo o soglasju iz 
člena 7 nadomestilo s pravilom 
kvalificirane večine. Poleg tega bi 
morala imeti tako Evropska komisi-
ja kot Parlament v tem postopku 
pravico do glasu, ki bi bil vključen 
v izračun za kvalificirano večino. 
Ko se postopki iz člena 7 začnejo, 
morajo imeti jasne časovne okvire. 

Sodišče mora ostati edino pristo-
jno sodišče za odločanje o pravu 
Unije, vključno z zadevami, ki se 
nanašajo na pravno državo.

V celoti moramo uveljaviti klavzu-
lo o pogojevanju s pravno drža-
vo, povezano s proračunom EU 
in skladom Next Generation EU. 
Evropska komisija mora nemu-
doma sprejeti ustrezne smernice. 

Poleg tega mora Evropska unija 
oceniti, ali države članice spoštuje-
jo temeljne vrednote Unije, in sicer 
po zgledu predpristopnih postop-
kov poročanja za države kandidat-
ke.

VREDNOTE IN PRAVICE, 

PRAVNA DRŽAVA, VARNOST
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ENAKE PRAVICE ZA LGBTQI+ OSEBE
Evropska unija bi morala dosto-
janstvo, pravičnost in spoštovanje 
prepoznati kot priznane in skupne 
vrednote. Zagotoviti moramo, da 
bodo skupnosti LGBTQI+ po vsej Uniji 
uživale enake pravice. Evropska uni-
ja lahko in bi tudi morala napade na 
skupnost LGBTQI+ opredeliti kot ka-
zniva dejanja iz sovraštva.

Dejanske spremembe se začne-
jo v kolektivnem odnosu, pobude 
od zgoraj navzdol brez podpore na 
terenu pa imajo lahko nasprotni 

učinek. Evropska unija mora podpi-
rati pobude od spodaj navzgor s 
širjenjem ozaveščenosti o vprašanjih 
LGBTQI+ ter krepitvijo vloge region-
alnih in nacionalnih skupin aktivistov. 
Podpirati jih mora z akcijskimi načr-
ti, pripravo dogodkov, novimi pub-
likacijami LGBTQI+ in financiranimi 
skupinskimi pobudami. Državljani 
morajo biti bolje obveščene o prav-
icah, ki jih LGBTQI+ osebe trenutno 
nimajo, ter o stiskah LGBTQI+ skup-
nosti. Prvi korak k opolnomočenju 
drugih sta empatija in razumevanje.
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MIGRACIJE

PODPORA ZA MLADE RAZISKOVALCE BEGUNCE 
Evropska unija bi morala financira-
ti program, ki bi študentom in ra-
ziskovalcem beguncem omogočal 
dostop do univerz Unije. Zbrati bi 
morala imena evropskih univerz, ki 
želijo gostiti raziskovalce begunce, 
ter se povezati z Visokim komisaria-
tom Združenih narodov za begunce, 
da bi poiskali raziskovalce begunce 
in navezali stik z njimi. Univerze bi 
lahko določile nekatere zahteve za 
raziskovalce, na primer merila za 
specifično znanje, prepovedana pa bi 
bila vsakršna diskriminacija na pod-
lagi porekla. Zainteresirani kandidati 
bi morali dobiti podporo Evropske 
unije, ki bi zagotovila financiranje za 
nevladne organizacije, ki bi kandi-
date podpirale v celotnem postopku 
prijave. Po sprejetju bi morali imeti ra-
ziskovalci begunci po potrebi dostop 

do pripravljalnega usposabljanja.

Najboljši način za sponzoriran-
je univerz, ki sprejemajo študente 
begunce, bi bil osrednji evropski 
sklad, ki bi nudil pomoč za osnovne 
potrebe, to je nastanitev, hrano in 
jezikovne tečaje. Takšen program 
bi bil Evropski uniji v pomoč pri 
odzivanju na staranje prebivalstva, 
okrepil pa bi tudi vrednote Unije, kot 
sta solidarnost in človekovo dosto-
janstvo. Beguncem bi tudi omogočil, 
da v zameno za prispevek v držav-
ah gostiteljicah pridobijo znanja in 
spretnosti, državam gostiteljicam 
pa, da pridobijo novo, usposobljeno 
delovno silo. Program bi pomembno 
prispeval tudi k zmanjšanju nezau-
panja do migrantov in populistične 
retorike.
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BOLJŠA PODPORA ZA PROSILCE ZA AZIL 
Daljša nastanitev prosilcev za azil v 
taboriščih v državah članicah je ne-
humana in ni trajnostna. Izboljšanje 
tega stanja mora biti prednostna 
naloga. Evropska unija bi morala 
okrepiti centralizirano financiran-
je, ki države članice spodbuja k spre-
jemu migrantov. Financiranje bi bilo 
treba uporabiti za podporo držav pri 
sprejemu migrantov ter za izboljšan-
je birokratskih postopkov in postop-
kov vključevanja. Uporabiti bi ga bilo 
treba za:

• takojšnjo zaposlitev prevajalcev in 
pravnikov s področja priseljevan-
ja, ki bi bili prisotni v sredozemskih 
državah, s čimer bi se skrajšal čas 
obravnave prošenj za azil,

• zadovoljitev osnovnih potreb mi-
grantov v državah, ki jih sprejmejo 
ob prihodu v Unijo, kritje stroškov 

hrane, zatočišč, zdravil in potreb do-
jenčkov,

• podporo vključevanju v ciljnih 
državah, da bi zmanjšali nepripravl-
jenost držav, da sprejmejo migrante,

• zagotavljanje tehnične podpore in 
svetovanja po vsej Evropski uniji.

Državam bi bilo treba zagotoviti tudi 
pomoč pri vzpostavitvi vajeništev 
za prosilce za azil in pospeševanju 
vključevanja. Migrantom je treba v 
državah gostiteljicah omogočiti, da 
prispevajo k svoji skupnosti, in zman-
jšati nezaupanje gostiteljskih skup-
nosti do migrantov. Hkrati je mogoče 
izboljšati priznavanje predhodnih 
kvalifikacij migrantov, že obravna-
vane prosilce za azil pa namestiti v 
države članice glede na njihova znan-
ja in spretnosti ter ob upoštevanju 
potreb držav sprejema.
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IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLAH
Evropska unija mora zagotoviti več 
finančnih sredstev in vsem mladim 
Evropejcem omogočiti sodelovanje 
v neformalnem izobraževanju. Takšni 
mehanizmi že obstajajo: pobudo za 
povezovanje izobraževanja, študija 
in usposabljanja (BEST) bi bilo po-
leg ukrepov, kot sta eTwinning in iz-
menjave osebja, mogoče vključiti v 
program Erasmus+. Kar potrebujemo 
zdaj, je politična volja.

Obstaja veliko vrst neformalnega 
izobraževanja, med drugim prosto-
voljno delo, mladinske izmenjave in 
športni programi. Mladi Evropejci 
se morajo naučiti praktičnih 

spretnosti, da bodo lahko odrasli v 
celovite, odgovorne in vestne držav-
ljane. Neformalno izobraževanje 
je odličen način za celovitejše izo-
braževanje.

Poleg tega bi lahko z evropskim pro-
gramom neformalnega izobraževan-
ja ustvarili platformo, ki bi premostila 
vrzel med šolskimi učitelji in ponud-
niki storitev. Na njej bi bilo mogo-
če najti strokovno znanje o temah, 
pomembnih za sodobno življenje. 
Platforma bi vključevala tudi infor-
macije o inovativnih, interaktivnih in 
zanimivih učnih metodologijah ter 
priložnostih za mreženje.
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BOLJŠI UČNI NAČRTI 
Razmislimo o učnih načrtih na dru-
gačen način! Evropske šole morajo 
nuditi uporabnejše in bolj praktično 
izobraževanje ter obravnavati teme, 
ki so pomembne za življenje v 
sodobnem svetu, kot so ozaveščan-
je o duševnem zdravju, spolna vzgo-
ja, digitalna in finančna pismenost, 
okoljsko izobraževanje in medkul-
turne spretnosti. Šole morajo neneh-
no preverjati, kaj potrebujejo učenci, 
da bi izobrazile generacijo, pripravl-
jeno na trg dela.

Poleg tega so medkulturne spretnos-
ti in znanje o priložnostih in koristih, 
ki jih prinaša Evropa, v vse bolj glo-
baliziranem svetu vse pomembnejše. 

Če bodo šole prispevale h krepitvi 
obojega, bomo lahko ustvarili bolj 
živahno, raznoliko in angažirano 
družbo enotne Evrope, ki si prizadeva 
za skupne cilje in aktivno sodeluje s 
svetom. Na izzive se lahko odzovemo 
tako na politični kot na osebni ravni.

Oblikovanje teh novih šolskih pred-
metov je v več pogledih koristno tako 
za mlade kot za Evropo kot celoto. 
S seznanjanjem mladih Evropejcev 
s sodobnimi in praktičnimi posl-
edicami bomo prispevali k vzga-
janju odprtih, vključujočih in strp-
nih državljanov. To bo prispevalo 
k večji empatiji in zbliževanju med 
Evropejci.
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EVROPSKA UNIJA IN SVET 

ZVEZNA EVROPA
Podnebne spremembe, COVID-19 
in mednarodna varnostna 
vprašanja so velik izziv za Evropsko 
unijo, njene države članice in 
državljane. Za spoprijemanje z nji-
mi potrebujemo zvezno državo. 

Tako lahko postanemo močne-
jša svetovna sila na gospodar-
skem, političnem, vojaškem in 
kulturnem področju. Oblikovanje 
zvezne Evrope nikakor ni lahka 
naloga, temveč dolgoročni pro-
jekt z obetavnimi možnostmi: 
zmanjšanje stroškov nacionalnih 

vlad bo omogočilo naložbe v 
zdravstveno politiko in podnebne 
spremembe. 

Zvezna Evropa lahko tudi poeno-
ti ljudi iz vseh okolij in ideologij 
ter okrepi evropsko identiteto s 
premagovanjem notranjih razlik, 
zaradi česar bo Evropa kot država 
postala močen in odporen akter. 
Spregovorili bomo lahko s skup-
nim glasom, na mednarodnem 
prizorišču pa podprli evropske 
vrednote in mir.
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MOČNEJŠA SKUPNA ZUNANJA POLITIKA 
Učinkovitejša skupna zunanja politi-
ka bi lahko okrepila položaj Evropske 
unije v svetovnih pogajanjih in od-
pravila potrebo po več dvostranskih 
sporazumih med državami članicami 
in tretjimi državami. Kot močna in 
večstranska sila, kjer ni hegemoni-
je, bi lahko naša Unija obravnavala 
svetovne izzive ter se hitreje in učink-
oviteje odzivala na mednarodne var-
nostne grožnje v Evropi in po svetu.

S sprejetjem skupne zunanje politike 
lahko:

• spodbujamo vrednote, na primer 
s prepovedjo trgovine z blagom, ki 
podpira prisilno delo, 

• okrepimo evropsko identiteto in 
gradimo zaupanje državljanov v to 
novo silo,

• izboljšamo odpornost proti ned-
emokratičnim silam in varnostnim 
grožnjam ter se nanje ustrezno 
odzovemo

• ter zagotovimo, da se bo v mednar-
odnih pogajanjih in svetovni politiki 
slišal naš glas.



22

Po
ro

čil
o o

 za
m

isl
ih 

m
lad

ih 

EVROPSKA DEMOKRACIJA

ENOTNI STANDARDIZIRANI POTNI LIST EVROPSKE UNIJE 
Izkoristimo potencial državljanstva 
Evropske unije! Najprej lahko ustva-
rimo enoten standardiziran potni 
list in osebno izkaznico Evropske 
unije za vse državljane Unije, ki bi 
veljala za vstop in prebivanje v vseh 
državah članicah.

Da pa bi se počutili kot Evropejci, mo-
ramo Evropo izkusiti. Državljanom 
je treba olajšati življenje v različnih 
državah članicah in selitev med njimi. 
V vseh državah Evropske unije zato 
potrebujemo standardizirane post-
opke za selitev in registracijo: gibanje 

znotraj Unije bi moralo biti prav tako 
enostavno kot gibanje znotraj držav 
članic.

Pri oblikovanju takšnih politik in 
postopkov moramo vsem zagotovi-
ti enako obravnavo. Zato bi morali 
oblikovati vseevropska pravila za 
selitev v različne države članice in 
registracijo v različnih državah član-
icah. Državljanom Evropske unije bi 
bilo treba na primer omogočiti, da 
se udeležijo vseh volitev v državi, v 
kateri prebivajo, ne glede na njihovo 
matično državo.
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NADNACIONALNE LISTE ZA EVROPSKE VOLITVE 
Evropska unija ima težavo: njeni 
državljani še vedno niso ustrezno 
zastopani, kar vpliva na njihovo zau-
panje v politiko in raven sodelovanja 
z zakonodajalci. 

Da bi to spremenili, morajo biti vo-
litve v Evropski parlament bolj ev-
ropske, ne pa da gre za 27 istočasnih 
volitev. Uporabiti bi morali nadna-
cionalne liste, na katerih bi volivci 
dobili listo nacionalnih kandidatov 
in dodaten seznam kandidatov iz 
vseh držav članic. Volivec bi s tem 
lahko glasoval tako za kandidata 
iz svoje države kot za kandidata iz 
druge države. Politike bi bilo torej 
mogoče izvoliti na dva različna nači-
na. Tako lahko zagotovimo, da bodo 

kandidati še vedno predstavljali vse 
regije, hkrati pa poskrbimo, da bodo 
volitve resnično nadnacionalne in 
politike prisilimo, da bodo upoštevali 
mnenja vseh Evropejcev.

Enako bi moralo veljati za kandidate 
za predsednika Komisije, ki ne bi sme-
li biti izvoljeni s pogajanji med zma-
govalnimi strankami. Upoštevati bi 
morali tako imenovani sistem vodil-
nih kandidatov, v katerem pred vo-
lilno kampanjo vsaka stranka razglasi 
svojega kandidata, ki postane pred-
sednik Komisije, če ta stranka osvoji 
večino. Z dejavnim sodelovanjem v 
kampanji in neposrednim stikom z 
državljani bi bil prihodnji predsednik 
s prebivalci Evrope tesneje povezan.
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DRUGO

ZDRUŽIMO SE V VEČJEZIČNOSTI 
Združimo se za večjezičnost!

Večjezičnosti bi morala Evropska 
unija nameniti več sredstev. 
Najprej je treba prenoviti učen-
je jezikov v šolah: medtem ko 
se številni dijaki učijo jezikov, ki 
se govorijo v večjih državah član-
icah, se jih ima le malo priložnost 
naučiti jezikov, ki jih govori manj 
državljanov Unije, čeprav se lah-
ko ti govorijo v državah, ki so jim 
bližje. Številni dvojezični dijaki 
tudi nimajo možnosti, da bi se ma-
ternega jezika učili v šoli, številni 
jeziki, ki jih govorijo narodne, et-
nične in jezikovne manjšine, pa jim 
niso na voljo, kar ogroža njihovo 

pravico do uporabe maternega 
jezika. Z dodatnim financiranjem 
bi omogočili učenje jezikov in us-
posobili učitelje, ki bodo spodbu-
jali večjezičnost v izobraževalnem 
sistemu.

Kot naslednji korak lahko spodbu-
jamo izmenjave mladih, kot so 
študijski obiski, namenjeni učen-
ju tujega jezika, in spremenimo 
uradno komuniciranje. Nekateri 
dogodki in programi, namenjeni 
mladim Evropejcem, se že izvajajo 
v več jezikih: z dodatnimi sredstvi 
Unije bi lahko organizirali še več 
dogodkov in programov, kjer bi se 
mladi Evropejci lahko učili jezikov.
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PREDNOSTNA OBRAVNAVA PREGLEDNOSTI V POLITIKAH EU
Vse evropske politike je treba ocen-
iti na pregleden način. Nekatere od 
njih morda ne bodo dosegle svojih 
ciljev ali ciljnih skupnosti: lahko bi 
na primer pozabili upoštevati pose-
ben položaj državljanov, ki živijo na 
podeželju ali v gospodarsko šibkejših 
državah. Da bi se lahko učili iz pretek-
lih napak in oblikovali boljše poli-
tike v prihodnosti, morajo državl-
jani razumeti, zakaj se posamezne 
politike oblikujejo in prenavljajo: s 
preglednimi in razumljivimi ocenami 
bodo na volitvah lažje sprejemali 

odločitve.

Tudi delo lobistov mora v Evropski 
uniji postati preglednejše. Lobiste bi 
bilo treba strožje nadzorovati in zag-
otoviti, da politiki prisluhnejo svojim 
volivcem. V zadnjih nekaj letih je bilo 
nekaj začetnih poskusov za okrepitev 
nadzora. To je korak v pravo smer: 
eden od načinov za nadaljnje spod-
bujanje preglednosti bi bila na prim-
er razširitev področja uporabe regis-
trov za preglednost. Takšni ukrepi 
bodo dodatno povečali zaupanje 
državljanov v Unijo in njene politike.



26

Po
ro

čil
o o

 za
m

isl
ih 

m
lad

ih 

EYE2021.EU 

SEARCH.YOUTHIDEAS.EU

INSTAGRAM.COM/EP_EYE

FACEBOOK.COM/YOUTHEP

TWITTER.COM/EUROPARL_EYE

https://european-youth-event.europarl.europa.eu
http://search.youthideas.eu
http://instagram.com/ep_eye
http://facebook.com/YouthEP
http://twitter.com/europarl_eye





	Sporočilo od urednikov
	Podnebne spremembe in okolje 
	Zdravje 
	Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
	Digitalna preobrazba
	Vrednote in pravice, pravna država, varnost
	Migracije
	Izobraževanje, mladina, kultura in šport 
	Evropska unija in svet 
	Evropska demokracija
	Drugo

