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Konferencia o budúcnosti Európy

Spustenie občianskej digitálnej platformy

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá 
občanom z celej Únie umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnosti EÚ. Rada sa tiež dohodla na svojich pracovných 
postupoch a pokročila v prípravách úvodného podujatia konferencie, ktoré je predbežne naplánované na 
9. mája, teda na Deň Európy. Vďaka novej viacjazyčnej digitálnej platforme budú mať občania zo všetkých 
kútov Európskej únie od 19. apríla možnosť vyjadriť svoj názor na akúkoľvek tému, ktorú považujú za dôležitú 
pre budúcnosť EÚ. Kľúčové myšlienky budú zhromažďované a analyzované prostredníctvom osobitného 
mechanizmu spätnej väzby tak, aby mohli byť prediskutované v rámci európskych panelových diskusií občanov 
a plenárnych zasadnutí konferencie. Platforma tiež bude informovať o štruktúre a činnosti konferencie, ako 
aj o zdrojoch pre organizátorov podujatí, ktorých súčasťou bude aj katalóg kľúčových podujatí umožňujúci 
propagáciu konkrétnej iniciatívy na lokálnej, regionálnej, štátnej či európskej úrovni. Občanom zas umožní 
ľahké vyhľadávanie zaujímavých akcií prostredníctvom mapy všetkých podujatí.
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EK VYČLENILA 123 MILIÓNOV EUR NA VÝSKUM A INOVÁCIE

Výkonná rada Konferencie o 
budúcnosti Európy pozostávajúca 
z predstaviteľov Európskeho 
parlamentu, Rady Európskej 
únie a Európskej komisie otvára 
viacjazyčnú digitálnu platformu 
Konferencie o budúcnosti 
Európy, ktorá umožňuje 
všetkým občanom EÚ prispieť k 
formovaniu vlastnej budúcnosti 
a budúcnosti Európy ako celku. 
Platforma je k dispozícii v 24 
jazykoch, aby sa o svoje myšlienky 
a názory mohli podeliť cez online 
podujatia občania z celej Únie. 
Konferencia o budúcnosti Európy 
predstavuje otvorenú a inkluzívnu 
podobu poradnej demokracie, 
aká nemá v dejinách obdobu. Jej 
cieľom je dať ľuďom z celej Európy 
a zo všetkých oblastí života väčší 
priestor na vyjadrenie svojich 
očakávaní od Európskej únie,  
ktoré by potom mali pomôcť 
navigovať budúce smerovanie 
a politiky EÚ. Spoločné 
predsedníctvo sa zaviazalo, 
že na výsledky konferencie 
nadviaže opatreniami.
Platforma bude v zmysle jednej z 
hlavných zásad konferencie úplne 

Komisia vyčlenila 123 
miliónov EUR z programu 
Horizont Európa na naliehavo 
potrebný výskum variantov  
koronavírusu. Komisia 
vyhlásila nové výzvy, ktoré 
dopĺňajú predchádzajúce 
opatrenia zamerané na vývoj 
liečebných postupov a vakcín 
prostredníctvom klinických 
skúšok s cieľom pokročiť vo 
vývoji sľubných liečebných 
prípravkov a vakcín proti 
ochoreniu COVID-19. Tieto 

transparentná, keďže všetky 
príspevky a výsledky podujatí 
sa zozbierajú, rozanalyzujú a 
zverejnia. Hlavné myšlienky 
a odporúčania z platformy sa 
použijú ako podklad v paneloch 
európskych občanov a na 
plenárnych zasadnutiach, kde 
sa o nich bude diskutovať 
a vyplynú z nich závery 
konferencie. Všetky podujatia 
súvisiace s konferenciou, ktoré sa 
zaregistrujú na platforme, budú 
zobrazené na interaktívnej 
mape, ktorú si budú môcť 
občania prehliadať a zapisovať 
sa na podujatia online. 
Usporiadateľom podujatí je na 
platforme k dispozícii príručka, 
ktorá im pomôže organizovať a 
propagovať svoje iniciatívy. Všetci 
účastníci a podujatia musia 
dodržiavať  chartu Konferencie 
o budúcnosti Európy, v ktorej 
sú stanovené normy slušnej 
celoeurópskej diskusie. Platforma 
je usporiadaná okolo kľúčových 
tém: zmena klímy a životné 
prostredie; zdravie; silnejšie a 
spravodlivejšie hospodárstvo; 
sociálna spravodlivosť a pracovné 

núdzové výzvy sa budú 
zaoberať krátkodobými až 
strednodobými hrozbami, ako 
aj prípravou na budúcnosť. 
Prispejú k vytvoreniu  Úradu 
EÚ pre pripravenosť a reakciu 
na núdzové situácie v oblasti 
zdravia  (HERA), ktorý EÚ 
umožní predvídať budúce 
pandémie a lepšie ich riešiť. 
Návrhy v rámci týchto výziev 
možno predkladať od 13. 
apríla do 6. mája 2021. V 
súlade so zásadami globálnej 

Cieľom je bojovať proti hrozbe variantov koronavírusu

Otvárame viacjazyčnú digitálnu platformu

reakcie na koronavírus musia 
byť nové riešenia dostupné 
a cenovo prijateľné pre 
všetkých. Očakáva sa, že 
úspešné konzorciá budú 
spolupracovať s inými 
príslušnými iniciatívami a 
projektmi na vnútroštátnej, 
regionálnej a medzinárodnej 
úrovni s cieľom maximalizovať 
synergie a  komplementaritu 
a zabrániť zdvojeniu 
výskumného úsilia.

miesta; EÚ vo svete; hodnoty a 
práva, právny štát, bezpečnosť; 
digitálna transformácia; európska 
demokracia; migrácia; Ľudia zo 
všetkých oblastí života a v čo 
najväčšom počte sa vyzývajú,  
aby cez platformu prispeli 
k formovaniu svojej 
budúcnosti a zároveň ju 
propagovali  na sociálnych   
mediách s hashtagom  
#BuducnostPatriVam .
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Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa Rómov vydali 
podpredsedníčka pre hodnoty 
a transparentnosť Vĕra Jourová, 
komisárka pre rovnosť Helena 
Dalliová a komisár pre európsku 
susedskú politiku a rokovania 
o rozšírení Olivér Várhelyi 
vyhlásenie pre pripomenutie 
50. výročia prvého svetového 
rómskeho kongresu. Uviedli, že 
Rómova vo svojom každodennom 
živote neustále čelia predsudkom, 
diskriminácii, protirómskym 
postojom a sociálno-
ekonomickému vylúčeniu. Okrem 
toho rómske komunity tvrdo 
zasiahla aj celosvetová pandémia. 
„Musíme urobiť všetko pre to, 
aby sme vyriešili nielen súčasnú 
krízu, ktorá ich postihuje, ale aby 

sme skutočnú zmenu priniesli 
aj v praxi. Európska komisia 
preto s týmto cieľom prijala 
ambiciózny strategický rámec 
EÚ pre Rómov – nový 10-ročný 
plán s cieľom dosiahnuť rovnosť 
Rómov v Európskej únii i mimo 
nej. Strategický rámec obsahuje 
komplexný zoznam opatrení 
na boj proti diskriminácii a 

AŠPIRUJÚCI NOVINÁRI SA 
MÔŽU PRIHLÁSIŤ DO SÚŤAŽE 
YOUTH4REGIONS

Európska komisia otvorila 5. ročník súťaže 
Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a 
mladých novinárov. Z  účastníkov z  členských, 
susedných aj pristupujúcich krajín EÚ 
porota vyberie 33 uchádzačov programu 
Youth4Regions, ktorá sa stretnú v  Bruseli 
počas Týždňa regiónov a  miest. V  rámci 
programu sa môžu zúčastniť rôznych školení 
od skúsených novinárov a  navštíviť inštitúcie 
EÚ a  mediálne organizácie. Ašpirujúci novinár 
alebo novinárka sa môže zúčastniť 
aj ceny Megalizzi – Niedzielskij, 
ktorá bude udelená 12.   októbra. 
#Youth4Regions je program Európskej komisie, 
ktorý študentom žurnalistiky a mladým 
novinárom pomáha zistiť, ako EÚ pomáha pri 
rozvoji regiónov a  pri posilnení hospodárskej 
a  sociálnej súdržnosti znižovaním rozdielov 
medzi regiónmi EÚ. Prihlasovací formulár 
a  podmienky účasti sú k  dispozícii na webovej 
stránke programu. Záujemci sa môžu prihlásiť 
do 12. júla.

VYHLÁSENIE K MEDZINÁRODNÉMU DŇU RÓMOV

protirómskym postojom, na 
podporu sociálneho začleňovania, 
účasti Rómov na sociálnom živote 
a na zabezpečenie rovnakého 
prístupu ku kvalitnému 
všeobecnému vzdelávaniu, 
zamestnaniu, zdravotnej 
starostlivosti a bývaniu v celej 
Európe,“ vyhlásili komisári.
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VEREJNÁ KONZULTÁCIA K REVÍZII SMERNICE  
O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Komisia spustila verejnú 
konzultáciu k revízii smernice 
o energetickej hospodárnosti 
budov. Tieto právne predpisy 
budú prepracované s cieľom 
zosúladiť ich s ambíciou Európskej 
zelenej dohody stimulovať 
obnovu budov v EÚ a s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2050. Všetky 
zainteresované strany sa 
vyzývajú, aby sa v nasledujúcich 
12 týždňoch, do 22. júna, podelili 

o svoje názory na to, ako zvýšiť a 
zlepšiť obnovu budov, dosiahnuť 
do roku 2050 vysoko energeticky 
účinný a dekarbonizovaný fond 
budov a umožniť prístupnejšie a 
cenovo prijateľnejšie financovanie 
v rámci plánov obnovy a 
odolnosti využitím 750 miliárd 
EUR z plánu obnovy Európy.
Výsledky tejto verejnej  
konzultácie sa premietnu do 
legislatívneho návrhu, ktorý sa 
očakáva do konca tohto roka, 

ako sa uvádza v pracovnom 
programe Komisie na rok 
2021. Táto revízia smernice o 
energetickej hospodárnosti budov 
je základným prvkom stratégie 
„vlny obnovy“ uverejnenej v roku 
2020. Bude súčasťou opatrení, 
ktoré Komisia predloží na zníženie 
emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 najmenej o 55% v 
porovnaní s úrovňami z roku 
1990 a bude sprevádzaná revíziou 
smernice o energetickej účinnosti.

PRVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

Komisia uverejnila prvú výzvu 
na predkladanie návrhov v 
rámci nového  Európskeho 
zboru solidarity  na roky 
2021 – 2027. Európsky zbor 
solidarity podporuje mladých 
ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do 
dobrovoľníckych činností v 
rôznych oblastiach – od pomoci 
ľuďom v núdzi až po podporu 
činností zameraných na zdravie 
a životné prostredie v celej 
EÚ i mimo nej. Tohtoročnou 
prioritou bude zdravie a cieľom 
je motivovať dobrovoľníkov, 
aby pracovali na projektoch 
zameraných na zvládanie 
výziev v oblasti zdravia vrátane 
vplyvu pandémie COVID-19 a 
následnej obnovy. Tento nový 
program, ktorý na roky 2021 
– 2027 disponuje osobitným 

rozpočtom vo výške viac ako 1 
miliarda eur, ponúka približne 
275  000 mladým ľuďom 
príležitosť pomáhať pri riešení 
spoločenských a humanitárnych 
výziev prostredníctvom 
dobrovoľníckej činnosti alebo 
zakladaním vlastných projektov 
v oblasti solidarity. V prvom 
roku činnosti je k dispozícii 
viac ako 138 miliónov eur. 
Program od budúceho roku 
umožní mladým ľuďom, aby 
pôsobili ako dobrovoľníci v 
rámci humanitárnej pomoci 
na celom svete, čím pomôže 
riešiť humanitárne výzvy v 
bezpečných tretích krajinách a 
podporuje činnosti EÚ v oblasti 
pomoci v týchto krajinách.
Aby sa organizácie mohli 
zapojiť do Európskeho zboru 

solidarity, musia získať značku 
kvality preukazujúcu, že 
vykonávajú vysokokvalitné 
činnosti v oblasti solidarity v 
súlade so zásadami, cieľmi 
a požiadavkami programu.

Návrhy na podporu dobrovoľníckej činnosti mládeže


