
 

 

Preklad prepisu textu videa. Učte sa praxou a s nadšením 
 

Volám sa Timo a pochádzam z Francúzska. Rozhodol som sa spustiť európsku iniciatívu 
občanov, pretože v novembri 2018 som sa prvýkrát dopočul o oslobodení od dane 
z leteckého paliva, kerozínu, a to vďaka „gilets jaunes“, tzv. hnutiu žltých viest vo 
Francúzsku, ktoré protestovalo proti zvýšeniu dane z paliva pre autá. 
 
Pre európske inštitúcie v Bruseli v tom čase daň z kerozínu vôbec nebola prioritou, a tak sme 
sa rozhodli spustiť túto európsku iniciatívu občanov, aby sme zabezpečili, že sa európske 
inštitúcie, poslanci Európskeho parlamentu, Rada a všetci v Bruseli aj v iných hlavných 
mestách dozvedia o tom, že európski občania žiadajú stanovenie spravodlivej ceny za 
znečistenie spôsobené leteckou dopravou. 
 
Po šesťmesačnej kampani a zozbieraní vyše 60 000 podpisov sme začiatkom decembra zistili, 
že Európska komisia sa naším návrhom bude zaoberať a pridáva návrh na zdanenie 
leteckého paliva do zelenej dohody. 
 
Veľmi sa nám uľavilo, keď Európska komisia oznámila, že náš návrh bude súčasťou zelenej 
dohody. Nesmierne nás to potešilo, pretože po necelom roku vedenia kampane, príprav 
a usilovnej práce vo voľnom čase sme niečo dosiahli. Bol to naozaj skvelý pocit, keďže ako 
občania EÚ máme často dojem, že nás vnútroštátni politici, dokonca ani miestni politici 
a bohužiaľ najmä tí, ktorí robia rozhodnutia na európskej úrovni, nepočúvajú. No európska 
iniciatíva občanov je naozaj výborný nástroj na to, aby bolo váš hlas ako hlas občana EÚ 
počuť všade v Európe. 
 
Myslím, že najvzrušujúcejšou časťou celej kampane bolo pozvanie do Haagu zo strany 
holandskej vlády Pozvali nás na veľmi exkluzívne medzivládne podujatie, aby sme hovorili 
o zdanení leteckej dopravy, a cítili sme sa skutočne výnimočne, pretože nepozvali žiadne 
mimovládne organizácie. To bolo dôkazom, že politici a tí, čo vo všeobecnosti zodpovedajú 
za rozhodnutia, berú európsku iniciatívu občanov naozaj vážne, keďže nás pozvali na toto 
veľmi exkluzívne podujatie. 
 
Najviac frustrujúce boli chvíle, keď sme každý deň posielali desiatky e-mailov, aby sme získali 
partnerov a požiadali známe osobnosti, novinárov a politikov o zdieľanie petície, a dostali 
sme veľmi málo odpovedí. No teraz, keď som začal pracovať, som si uvedomil, koľko e-
mailov denne prichádza a je úplne pochopiteľné, prečo ľudia niekedy na e-maily 
neodpovedajú. Preto neváhajte, vezmite telefón a jednoducho ľuďom zavolajte, nebojte sa 
ich obťažovať! 
 
Volám sa Sandro, mám 22 rokov a pochádzam z Nemecka. Európska iniciatíva občanov 
a všetko to vybavovanie s tým súvisiace mi ponúkli množstvo príležitostí prehĺbiť si 
vedomosti a popri učení som získal aj veľa skúseností s marketingom a vyjadrovaním 
stanoviska, teda s lobovaním a vytváraním sietí medzi organizáciami, ktoré majú rovnaké 
hodnoty. 
 



 

 

Najväčším orieškom bolo predovšetkým vytvorenie celoeurópskej kampane, keďže sme 
všetci len študenti a v podstate nemáme v tejto oblasti žiadne skúsenosti. No zároveň to 
bolo naozaj zaujímavé, pretože som mal príležitosť sčasti využiť učivo z kurzov marketingu 
a celkove pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. 
 
Takúto európsku iniciatívu občanov môže začať v podstate každý, keďže ja som pred 
spustením iniciatívy o politike ani o tomto nástroji nič nevedel. No napriek tomu, že sme len 
študenti, stali sme sa súčasťou zelenej dohody a naším návrhom sa začala zaoberať Európska 
komisia. 
 
V priebehu kampane som osobne zodpovedal za kontaktovanie politikov a nadväzovanie 
partnerstiev s mimovládnymi organizáciami, ako aj robenie rešerší, aby sme zistili, ktoré 
mimovládne organizácie alebo politici budú pre nás najvhodnejšími partnermi. Takisto sme 
sa museli zamerať na vytváranie európskej komunity prostredníctvom sociálnych médií, 
pretože, ako už viete, potrebujeme podpisy z celej Európy. 
 
Najlepšou časťou bolo prevzatie veľkej zodpovednosti, ktorú predstavovalo predloženie 
iniciatívy a návrhu politiky Európskej komisii. Keď sme spustili iniciatívu, museli sme sa 
zúčastňovať na konferenciách, čo bolo pre mňa osobne niečo nové, a zháňať zástupcov 
mimovládnych organizácií a politikov, s ktorými sme začali nadväzovať vzťahy, keďže sme 
študenti a sami by sme to nezvládli. Budovanie partnerstiev s ľuďmi, ktorí majú odborné 
znalosti o danej problematike, bolo pre mňa veľmi zaujímavou a príjemnou skúsenosťou. 
 
Najhoršie alebo skôr najstresujúcejšie bolo hľadanie rovnováhy medzi mojimi povinnosťami 
študenta univerzity a úlohami koordinátora európskej iniciatívy občanov a celoeurópskej 
kampane. Okrem toho sme ako študenti, ktorí túto iniciatívu začali veľmi spontánne, nemali 
dostatok finančných prostriedkov a vlastné náklady sme si museli platiť sami. Ľutujem, že 
som sa o fóre európskej iniciatívy občanov nedozvedel skôr, pretože sa na ňom poskytujú 
veľmi užitočné rady týkajúce sa získavania finančných prostriedkov zamerané na ľudí, ktorí 
ako my nemajú žiadne skúsenosti v tejto oblasti. 
 
Moji priatelia si nevedeli celkom predstaviť, koľko úsilia si európska iniciatíva občanov alebo 
celoeurópska kampaň vyžaduje. Uvedomujú si, ako naliehavo treba prijať environmentálne 
opatrenia, ale postup európskej iniciatívy občanov im nebol úplne jasný, keďže sa 
európskymi záležitosťami veľmi nezaoberajú. No ja som im chcel vysvetliť, že to 
v skutočnosti nie je 
až také ťažké, treba si len osvojiť základné poznatky o tom, ako nástroj funguje, a potom už 
len treba nájsť politickú oblasť alebo problém, ktorý sa týka mnohých Európanov v celej 
Európe. Túto problematiku by malo byť možné pretaviť do iniciatívy a malo by to byť niečo, 
pre čo ste skutočne zapálení. 
 
Chcel by som povzbudiť ľudí, ktorí sa potýkajú s problémom alebo otázkou týkajúcimi sa 
mnohých európskych občanov, aby o tom príliš nepremýšľali a jednoducho aby konali, 
pretože napokon sa človek všetko naučí až v praxi, čo je aj naša skúsenosť. Nemali sme 



 

 

skúsenosti v danej oblasti, v politike všeobecne ani skúsenosti s tvorbou politík, no toto 
všetko sa vždy dá naučiť za pochodu. 
 
Takže by som naozaj chcel podčiarknuť: ak máte nápad, ako formovať budúcnosť Európy 
alebo vyriešiť určitý problém, neváhajte a spustite svoju vlastnú európsku iniciatívu 
občanov! 
 
Spustenie európskej iniciatívy občanov nie je vždy jednoduché, je to dlhý proces a postup je 
náročný, niekedy je to neuveriteľne frustrujúce, no najdôležitejšie je nikdy sa nevzdať! 
 
Nevzdávajte sa, majte vieru vo svoj návrh, musíte si byť istí, že v tú vec skutočne veríte, 
pretože inak je pravdepodobné, že to v určitom bode vzdáte. Preto si musíte byť istí, že sa so 
svojím návrhom stotožňujete a že je to niečo, čo vás skutočne nadchýna. A ešte raz: nikdy sa 
nevzdávajte! 
 

 
 


