
 Nová strategie Evropské unie je šancí i pro občany České republiky 

Konference o budoucnosti Evropy dává příležitost i občanům a institucím České republiky zapojit se do 

formování programu a strategie evropských institucí, včetně politik z oblasti ekonomické, sociální a životního 

prostředí tak, abychom dosáhli stupně rozvoje obsažené ve Strategii pro Českou republiku do roku 2030 pod 

pojmem Společnost 4.0 a aby do roku 2050 jsme díky technologiím digitálního věku obohacených umělou 

inteligencí dosáhli takové úrovně ekonomiky na území Evropské unie, která ve svém celku je klimaticky 

neutrální.  Transformace vztahů mezi korporacemi, vytváření nové rovnováhy mezi výrobou, spotřebou, 

využíváním zdrojů a jejich způsobem danění v zavádění nového životního stylu šetrného k lidem i přírodě na 

základě nejnovějších vědeckých poznatků a znalostí je smyslem i tzv.  „Zelené dohody pro Evropu“, která 

rozhodně není ekologickým aktivismem. Je to promyšlená strategie komplexního rozvoje společnosti. Takto je 

myšlena a předkládána. Její praktické uvedení do života je závislé mimo jiné i na naší aktivitě v rámci 

připravované dvouleté Konference, která je nepochybně otevřeným oknem neopakovatelné příležitosti 

v mnoha směrech.  

Dnes dopoledne promluvili o jednotlivých prioritách představitelé exekutivy, pojďme jim teď pomoci a 

v jednotlivých pracovních skupinách společně navrhnout formulace pozice České republiky  v jednotlivých 

oblastech, které budou v konečném důsledku definovány Evropskou radou, nejspíše na jejím zasedání 26.-27.3. 

t.r. V následující diskusi bychom se tedy měli věnovat především možnostmi zapojení se do procesu příprav 

Národního setkání nad budoucností ČR v EU v rámci možné spolupráce obou komor našeho Parlamentu a všech 

zainteresovaných, včetně naší vlády a jejích ministerstev tak, jak zaznělo před přestávkou. Navrhuji k tomu 

rozdělit naši práci do tematických okruhů: 

1) ekonomického a institucionálního směřujícího ke zvládnutí cesty k soběstačnosti v digitální ekonomice v 

době „internetu věcí“ a umělé inteligence (vytváření více pracovních míst přeměnou ekonomiky, než jich bude 

nahrazeno), k čemuž je nutné přizpůsobit instituce, zásadní je ochrana osobních dat – identity občanů, 

korporací i orgánů veřejné správy; 
 

2) vnitřní a vnější bezpečnosti, zohledňujícího současný způsob vedení válek, respektive soupeření na světové 

scéně, které se dnes děje většinou jinými prostředky než klasickými zbraněmi. Stále více slyšíme pojmy hybridní 

válka, státní terorismus, kybernetická bezpečnost, migrační krize…. Solidarita a odpovědnost by se měla stát 

motorem Strategické autonomie Evropské unie k zachování hodnot, na nichž vznikla; 
 

3) environmentálního, tedy opatřením v energetice, politice životního prostředí a věcí souvisejících, zajišťujících 

emisní neutralitu území Evropské unie jako celku v roce 2050.  

 

4) sociálního především prostřednictvím návrhů uvedení do života Evropského sociálního pilíře, který byl již 

schválen v minulém funkčním období, resp. perspektivní cesty k uvedení v život rovnoprávnosti všech občanů 

Evropské unie bez jejich diskriminace z hlediska rovnosti příležitostí, relativních sociálních standardů a 

uplatňování ochrany jejich okolního prostředí. 

Workshopy na jednotlivé tematické okruhy mohou proběhnout separátně v posledním týdnu v květnu a 

v druhé dekádě června. Pokud máte pocit, že bychom měli ještě nějaký okruh přidat, tak ho, prosím, navrhněte 

se stručnou charakteristikou. Samozřejmě uvítáme nabídku účasti a aktivního příspěvku k výsledkům 

pracovních skupin, které se ustaví pro každý dnes potvrzený tematický okruh. 

Nad jednotlivými dílčími workshopy by byla vhodná záštita příslušných výborů obou komor Parlamentu ČR. 

Jejich příprava může proběhnout ve spolupráci s vybranou sítí nevládních organizací a s účastí zainteresovaných 

stran (stakeholderů). 

Podklady z těchto setkání by byly využity při společném Národním setkání nad budoucností ČR v EU, kde by 

mělo dojít k diskusi nad jednotlivými návrhy utváření pozice zástupců České republiky na jednotlivých 

pracovních zasedáních Konference o budoucnosti Evropy. 

Dát možnost vyjádřit se co nejvíce subjektům je důležitým úkolem celé přípravy. K tomu je nezbytná role médií 

a sociálních sítí. Přispět k co největšímu sladění postojů jednotlivých institucí a občanské společnosti je úkolem 

celého procesu. Věřím, že ho skutečně naplníme v dostatečné míře v zájmu rozvoje České republiky ve všech 

oblastech života lidí, kteří zde žijí. 


