
Základní informace k přípravě Konference o budoucnosti Evropské unie 

 

Evropská komise vedená Jean-Claude Junckerem zdůraznila v roce 2015 s odkazem na primární právo 

EU, že dosavadní politiku hospodářské soudržnosti EU je třeba systematicky doprovázet opatřeními 

v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti a podporovat reformy na vnitrostátní úrovni. EK tak učinila 

s cílem dosáhnout většího sbližování členských států EU a ve snaze lépe se vyrovnat s narůstajícími 

problémy v EU a sílící kritikou EU ze strany obyvatel EU. V této souvislosti EK navrhla Evropský pilíř 

sociálních práv1, který byl po konzultacích v členských státech i na celoevropské úrovni a po schválení 

Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí konsensuálně přijat na summitu představitelů 

členských států EU v Göteborgu v listopadu 2017 a v prosinci téhož roku projednán Evropskou radou. 

Evropský parlament v tomto směru přijal dne 16. 2. 2017 tři usnesení, ve kterých vyzval ke zlepšení 

fungování EU2, k možnému vývoji a úpravám současného institucionálního uspořádání3 a 

k dlouhodobému rozpočtovému rámci EU4. Na základě těchto usnesení EP vedl debatu o budoucnosti 

EU, kterou shrnul 13. 2. 2019.  

Designovaná předsedkyně EK Ursula von der Leyen navrhla v rámci svých Politických pokynů pro příští 

EK 2019 – 2024 uspořádání mezivládní konference o budoucnosti EU. Obecný rámec této konference 

schválila v prosinci 2019 EK i Evropská rada. 

Obecný rámec pro uspořádání Konference o budoucnosti Evropy: 

Tematické zaměření Konference o budoucnosti EU: Dlouhodobá, komplexní a udržitelná ekonomická 

a sociální strategie EU po roce 2020 

Cíl strategie: Ekonomika zaměřená na lidi a prostředí, ve kterém žijí 

Teze k přípravě strategie (vyplývající z agendy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen5 a 

ze závěrů Rady EU (EPSCO):6 

• 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 

                                                           
1 Evropský pilíř sociálních práv. Brusel, Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise – Úřad pro publikace 2018. 24 s. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-

booklet_cs.pdf 
2 Úřední věstník EU, C 252, 18. 7. 2018, s. 215. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:252:FULL&from=CS 
3 Úřední věstník EU, C 252, 18. 7. 2018, s. 201. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:252:FULL&from=CS 
4 Úřední věstník EU, C 252, 18. 7 .2018, s. 235. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:252:FULL&from=CS 
5 Leyen, Ursula von der: A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political Guidelines for the next European 
Commission 2019-2024. Brussels 2019. 23 s. Dostupné z:  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf 
6 Závěry Rady o ekonomice blahobytu. Výsledek jednání č. 13432/19. Přijato Radou EU (EPSCO) dne 24. 10. 2019. Brusel, 
Rada EU 2019. 14 s. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/cs/pdf 



• Realizace ekonomiky orientované na blahobyt7 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) 

• Je třeba, aby v EU byl všem k dispozici systém digitalizovaných informací, umožňující zavádění 

nových technologií 

• Je nutné, aby EU společně se svými členskými státy byla schopna čelit vnitřním i vnějším 

hrozbám 

• Základem evropské integrace je rovnováha mezi hospodářským růstem a sociálním pokrokem, 

jejímž předpokladem je naplňování Evropského pilíře sociálních práv, vycházejícího ze 

základních smluv EU a zaručujícího rovnost příležitostí, přístup na trh práce, spravedlivé 

pracovní podmínky, sociální ochranu a sociální začleňování včetně odstraňování chudoby a 

získávání vzdělání 

• Rámcem pro koordinaci hospodářských a sociálních politik členských států EU (včetně 

strukturálních reforem) je tzv. Evropský semestr 

• Parlamenty členských zemí EU a Evropský parlament prohloubí vzájemnou spolupráci 

• Členské státy EU a Evropská komise úzce spolupracují s evropskými i vnitrostátními sociálními 

partnery a občanskou společností 

EP přijal k uspořádání Konference o budoucnosti Evropy stanovisko v usnesení ze dne 15. 1. 2020, pro 

které hlasovalo 480 europoslanců, v němž uvádí rámec a cíle jejího konání8: 

- rostoucí zájem občanů o proces evropské integrace a jejich očekávání, že EU bude řešit své 

současné i budoucí výzvy, což dokládá větší volební účast ve volbách do EP v roce 2019, 

- potřeba řešit vnitřní i vnější výzvy, kterým EU čelí a které nebyly původně předvídány, 

- nezbytnost nového projednání zásad evropské integrace, 

- dvouleté trvání Konference, která by měla být zahájena 9. 5. 2020 při 70. výročí Schumanovy 

deklarace a skončena v létě 2022, 

- EP by měl mít vůdčí úlohu v procesu Konference jako instituce EU přímo volená občany EU, 

- Konference je příležitostí k intenzívnímu zapojení občanů EU do důkladné debaty na evropské, 

vnitrostátní, regionální i místní úrovni s cílem naslouchat jejich hlasům a utvořit EU, v níž 

chceme žít společně, 

- vytvořit stálý mechanismus pro zapojení občanů při uvažování o budoucnosti EU, 

- plenární zasedání Konference jako otevřené fórum pro diskuse mezi různými účastníky bez 

předem stanoveného výsledku, zahrnující příspěvky z tematických setkání (agor), aniž by byl 

předem omezen rozsah, oblasti nebo metody (135 zástupců EP, 27 zástupců členských států 

EU, 2-4 členové parlamentu každého členského státu EU, 3 členové EK, 4 zástupci Evropského 

hospodářského a sociálního výboru, 4 zástupci Výboru regionů EU, zástupci sociálních partnerů 

na evropské úrovni),  

                                                           
7 Ekonomika blahobytu je rovněž ústředním bodem Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, k jejímuž naplňování se 
zavázaly všechny členské státy EU. Ve stejném duchu se vyslovily i další mezinárodní organizace, zejména Skupina Světové 
banky, Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (dokument OECD 10414/19 ADD1 „Vytváření příležitostí v zájmu blahobytu lidí a 
hospodářského růstu“). 
8 Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 
2020 o postoji Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP). Evropský parlament 2019 – 
2024, P9_TA-PROV(2020)0010. 6 s. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0010_CS.pdf 



- tematická setkání (agory) odrážející priority budoucí EU (200 – 300 účastníků náhodně 

vybraných nezávislými institucemi se zastoupením minimálně 3 účastníků z každého členského 

státu EU, kromě toho nejméně 2 setkání mládeže ve věku 16 – 25 let),  

- přispívat na cestovné, náhrady mzdy a sociální náklady účastníků, 

- široce publikovat obsah a výsledky Konference, 

- uplatňovat odborné znalosti a zkušenosti nevládních organizací, akademických, vědeckých, 

výzkumných a ideových institucí, 

- doporučená záštita předsedů EP, EK a Evropské rady, 

- pro řízení Konference vytvořit řídící výbor, jehož součástí bude výkonná koordinační rada, a 

dále sekretariát (složené ze zástupců EP, EK a Rady EU), 

- prvořadá úloha komunikace s občany, jejich on-line přístup na internetu k informacím pro 

digitální i fyzickou účast, zajišťované prostřednictvím EP, EK a Rady EU v úředních jazycích EU, 

- proces Konference, její koncepce, struktura, načasování, rozsah a program by měly být 

společně dohodnuty ve společném memorandu o porozumění EP, EK a Rady, 

- výstupem  Konference by měla být konkrétní doporučení, která příslušné instituce promítnou 

do opatření splňujících po dvouletém procesu a debatě očekávání občanů a zúčastněných 

stran. 

Konference o budoucnosti EU by měla být zaměřena na priority EU, například9: 

• 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. 

EK k uspořádání mezivládní Konference o budoucnosti EU vydá své stanovisko, pokyny a harmonogram 

dne 21. ledna 2020, se kterými Českou republiku pravděpodobně seznámí místopředsedkyně EK 

Dubravka Šuica při své návštěvě ČR, kde promluví na mezinárodní konferenci „Aktuální otázky nad 

vnější i vnitřní bezpečností ČR“ v Senátu Parlamentu ČR v Praze. Následně budou výše uvedené 

podklady k uspořádání Konference projednány na nejbližších zasedáních Rady EU v rámci chorvatského 

předsednictví EU a na zasedáních Evropské rady v lednu a březnu 2020. 

Konference o budoucnosti EU bude slavnostně zahájena 9. 5. 2020 na zvláštním summitu k 70. výročí 

Schumanovy deklarace, která navrhla vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. Pracovní zahájení 

Konference proběhne na plenárním zasedání v rámci německého předsednictví EU pravděpodobně 

v polovině července 2020, další plenární zasedání lze očekávat na podzim (pravděpodobně v listopadu) 

2020. Celkem se uskuteční 8 plenárních zasedání a nejméně stejný počet tematických zasedání (agor) 

občanů různého věku a zázemí z celé EU. Předpokládá se, že výsledkem Konference bude 

transparentní, inkluzivní, participativní a vyvážená reforma EU, vycházející zdola a zahrnující trvalý 

mechanismus zapojení občanů do debat o EU. Tato reforma může vyústit ve změnu základních smluv 

EU. 

                                                           
9 Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 
2020 o postoji Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP). Evropský parlament 2019 – 
2024, P9_TA-PROV(2020)0010, s. 3. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0010_CS.pdf 



Příprava na Konferenci o budoucnosti EU bude v členských státech EU zahájena v únoru 2020, 

s předpokládaným harmonogramem: 

 Únor – březen 2020: formulace stanoviska vlády pro zasedání Evropské rady ve dnech 26. – 

27. 3. 2020 

 Duben – červen 2020: příprava na zahajovací část Konference a tematická setkání (agory) 

 Září – říjen 2020: příprava na další zasedání v rámci Konference 

 Leden 2021 – červen 2022: průběžná příprava na zasedání v rámci Konference 

Na přípravě se budou v členských státech účastnit zejména tyto zainteresované subjekty: 

 Vláda a příslušní ministři (ministerstva) podle tematického zaměření priorit Konference 

 Parlament (parlamentní komory) a příslušné výbory parlamentu (komor) podle tematického 

zaměření priorit Konference (poslanci, popřípadě senátoři) 

 Poslanci Evropského parlamentu, zvolení za příslušný členský stát EU 

 Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů, 

delegovaní za příslušný členský stát EU 

 Zástupci samosprávy na regionální a místní úrovni (sdružení regionů, sdružení obcí) 

 Sociální partneři na úrovni členského státu EU): odborové centrály, hospodářské komory, 

zaměstnavatelské svazy, družstevní asociace, profesní sdružení  

 Občanská společnost: zastřešující sdružení nevládních organizací, oborové asociace 

nevládních subjektů podle tematického zaměření priorit Konference. 

V nebližší době předpokládáme konání dvou typů základních akcí v ČR k nastartování příprav a debaty 

ke Konferenci o budoucnosti EU: 

 Setkání zástupců hlavních subjektů, které se budou podílet na přípravě a debatě ke Konferenci 

(v posledním týdnu února 2020) s podporu obou komor Parlamentu ČR a účastí předsedů jejich 

výborů, poslanců, senátorů, zástupců resortů, odborů, zaměstnavatelů a neziskových 

organizací, 

 Odborné tematické konference (semináře, setkání, popřípadě veřejná slyšení) koncem května 

nebo v červnu 2020 s účastí všech zainteresovaných subjektů v příslušné tematické oblasti 

priorit a s podporou příslušných výborů obou komor Parlamentu ČR (konkrétně je 

předpokládána sociální oblast, oblast bezpečnostní a obranné politiky, popřípadě oblast 

životního prostředí a ochrany klimatu). 

Cílem těchto akcí je dohodnout priority a společný postup při jednáních o budoucnosti EU a připravit 

se na ně. Současně jde o to, aby byla vyvolána debata o budoucnosti EU v co nejširších vrstvách 

společnosti včetně médií. Vedlejším účelem těchto akcí může být také výběr zástupců z ČR pro účast 

na zasedáních Konference na celoevropské úrovni. 


