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Abstrakt 

Cílem této zprávy je poskytnout stručný přehled a kritické zhodnocení 
navrhovaného programu Evropa pro občany na období 2014–2020, který má 
podpořit povědomí o dosavadním vývoji a zapojení evropských občanů do 
demokratických procesů. Nový návrh Komise, jeho obsah a přijetí ostatními orgány 
EU a zúčastněnými stranami jsou analyzovány na základě dřívějších iniciativ 
v oblasti „aktivního občanství“ na evropské úrovni a stávajícího programu Evropa 
pro občany. Zpráva zkoumá jeho silné i slabé stránky a následně uvádí řadu 
doporučení pro revizi legislativního návrhu. 
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SHRNUTÍ 
Cílem této zprávy je poskytnout stručný přehled a kritické zhodnocení navrhovaného 
programu Evropa pro občany na období 2014–2020, který má podpořit povědomí o 
dosavadním vývoji a zapojení evropských občanů do demokratických procesů. Zpráva 
sestává z následujících částí: 
1) úvod, v němž jsou nastíněny dřívější iniciativy v oblasti „aktivního občanství“ a stávající 

program Evropa pro občany; 
2) shrnutí návrhu Komise na obnovený program Evropa pro občany; 
3) stručný přehled přijetí návrhu EHSV, VR a Radou a zapojení EP do legislativního 

procesu; 
4) přezkum navrhovaného programu z hlediska jeho silných a slabých stránek a 
5) řada doporučení ohledně revize stávajícího legislativního návrhu. 

ad 1) Úvod: 
Po výzvách k otevřenějšímu dialogu s občanskou společností, které zazněly na zasedáních 
Evropské rady v Tampere (1999) a v Nice (2000), zahájila Evropská rada v lednu 2004 
první akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (rozhodnutí 
Rady 2004/100/ES). Po neúspěchu projektu Ústavy pro Evropu byl program na podporu 
aktivního evropského občanství následován programem Evropa pro občany, zřízeným na 
období 2007 až 2013 rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 1904/2006/ES 
s celkovým objemem finančních prostředků 215 milionů EUR. 
 
Aby bylo dosaženo cílů programu, provádí se v jeho rámci od roku 2006 čtyři hlavní druhy 
akcí: 
 
Akce 1: „Aktivní občané pro Evropu“, zahrnující dvě klíčová opatření, a to: 

I. partnerství měst a sítě partnerských měst, jež mají na místní úrovni vytvářet vazby 
mezi partnerskými obcemi a podporovat tak výměnu a spolupráci; 

II. projekty občanů a podpůrná opatření, hledající inovativní způsoby zapojení občanů. 
 
Akce 2: „Aktivní občanská společnost pro Evropu“, poskytující (strukturální) podporu 
organizacím občanské společnosti a skupinám odborníků, které spojují občany s Evropskou 
unií. 
 
Akce 3: „Společně pro Evropu“, zahrnující tři sady opatření: 

I. velmi významné akce a celoevropské konference, jež mají zvýšit pocit přináležitosti 
evropských občanů ke stejnému společenství; 

II. studie umožňující lépe porozumět aktivnímu občanství na evropské úrovni; 
III. informace a nástroje pro šíření informací. 

 
Akce 4: „Aktivní evropská paměť“, jejímž cílem je podpora a uchování aktivního 
povědomí o dosavadním vývoji na evropské úrovni, konkrétně prostřednictvím financování 
projektů, které mají připomínat oběti nacismu a bolševismu. 
 
Hodnocení programu Evropa pro občany 2007–2013 v polovině období, provedené 
v roce 2010, potvrdilo důležitost programu a naznačilo jeho zjevnou přidanou hodnotu. 
Současně však poukázalo na řadu nedostatků a problémů, včetně do značné míry 
nenaplněné poptávky. K jejich nápravě byla pro následný program navržena sada 
doporučení, jež lze shrnout takto: 
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1) dosáhnout lepšího porozumění EU a toho, aby se s ní občané ztotožnili, a to 
posílením vazeb mezi programem na jedné straně a významnými společenskými 
problémy, hlavními strategickými cíli a politickými prioritami na straně druhé; 

2) dále zlepšit a uzpůsobit provádění programu, mimo jiné lepším vyvážením 
podpory největších zainteresovaných stran a menších účastníků, navýšením 
finančních prostředků na akce Aktivní evropská paměť a Aktivní občanská společnost 
a zjednodušením postupu předkládání žádostí; 

3) dosáhnout rovnoměrnějšího zapojení díky tomu, že se bude usilovat o vyvážení 
stávajících zeměpisných rozdílů a větší účast obtížně dostupných skupin; 

4) zvýšit politický a mediální dopad činností podporovaných programem. 

ad 2) Návrh Komise na obnovený program Evropa pro občany 
(2014–2020): 
Návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro 
občany“, byl oficiálně přijat v prosinci 2011 (COM(2011) 884). Hlavním cílem 
navrhovaného programu je „posilovat povědomí o dosavadním vývoji a zlepšovat 
způsobilost k aktivnímu občanství na úrovni Unie“ (s. 3). Tento obecný cíl je rozdělen 
do dvou konkrétních, a to: 

a) podnítit debatu, uvažování a spolupráci v souvislosti s povědomím o dosavadním 
vývoji, s integrací a dějinami Unie; 

b) rozvíjet chápání a schopnost občanů podílet se na procesu tvorby politik EU 
a rozvíjet příležitosti k solidaritě, společenské angažovanosti a dobrovolnictví na 
úrovni EU. 

 
K dosažení těchto cílů jsou navrhovány dva hlavní programové oddíly: 

a) Povědomí o dosavadním vývoji a evropské občanství 
b) Demokratická angažovanost a aktivní občanství 

 
Tyto dva oddíly jsou za účelem analýzy a šíření výsledků projektu („Zhodnocování“) 
doplněny horizontálními činnostmi, v jejichž rámci se plánuje podpora řady akcí: setkání 
občanů a partnerství měst, podpora organizací působících v „obecném evropském zájmu“ 
nebo debaty a studie týkající se určujících momentů evropských dějin, abychom zmínili 
alespoň několik příkladů. Přístup k těmto akcím je otevřen „všem zúčastněným 
subjektům podporujícím evropskou integraci“ (článek 6 návrhu nařízení). 
 
Co se týče provádění programu (článek 8), počítá se s tím, že Komise bude přijímat roční 
pracovní programy, a je potvrzena klíčová úloha Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast (EACEA) coby hlavního řídícího orgánu. Aby bylo možné účinné 
sledování, je konkrétně stanoveno několik ukazatelů, podle nichž bude hodnocen pokrok 
programu spolu s plněním specifických cílů (např. počet projektů a kvalita výsledků, počet 
přímo zapojených účastníků nebo procentuální podíl subjektů, které předkládají žádost 
poprvé). 
 
Pro program se počítá s celkovým rozpočtem ve výši 229 milionů EUR, z čehož 
206 milionů EUR představují operační prostředky. Zbývajících 23 milionů EUR je 
vyhrazeno na „prostředky správní povahy“, k nimž je připočteno 10,423 milionu EUR, které 
nejsou přímo zahrnuty v rozpočtu, ale jsou vyčleněny z okruhu 5 víceletého finančního 
rámce („Správa“), takže celkové správní výdaje nyní dosahují výše 33,423 milionu 
EUR. 
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V rámci operačních prostředků je celková částka 206 milionů EUR rozdělena mezi tři hlavní 
okruhy akcí následovně: 

 42,60 milionu EUR (20,68 %) na akci č. 1 („zvyšovat povědomí o dosavadním 
vývoji, dějinách, identitě a cílech Unie podněcováním debaty, uvažování a vytváření 
sítí“); 

 139,45 milionu EUR (67,69 %) na akci č. 2 („podněcovat zapojení občanů do 
demokratických procesů a struktur a aktivní občanství na úrovni Unie, a to 
rozvíjením porozumění občanů procesu tvorby politik Unie a podporou příležitostí ke 
společenské angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie“); 

 23,95 milionu EUR (11,63 %) na akci č. 3 („analýza, šíření a zhodnocování 
výsledků projektu“). 

ad 3) Přijetí návrhu EHSV, VR a Radou a zapojení EP do 
legislativního procesu: 
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pokračování programu Evropa pro 
občany na základě návrhu Komise důrazně podporuje, žádá však výraznější zapojení EP, 
EHSV a Výboru regionů do přípravy, kontroly a hodnocení programu (SOC/458 – 
EHSV/2012/1583). Hlavní připomínkou EHSV ke stávající podobě legislativního návrhu je 
nedostatečné financování. 
 
Výbor regionů (VR) legislativní návrh rovněž v obecné rovině podpořil, požaduje však 
aktivnější účast externích zúčastněných stran (VR/2012/13). Na rozdíl od EHSV považuje 
VR financování navržené Komisí za dostatečné. Žádá také, aby byla podstatná část 
celkového rozpočtu přidělena na činnosti související s partnerstvím měst, přičemž odkazuje 
na úspěšnost stávajících systémů. 
 
Rada se na částečně obecném postoji k návrhu Komise dohodla po předložení zprávy 
jejím Výborem stálých zástupců v květnu 2012. Podobně jako EHSV a VR Rada návrh 
Komise vítá a oceňuje zejména zjednodušení struktury programu. Navrhuje nicméně řadu 
změn původního návrhu, které se týkají 1) činností, jež mají být v rámci programu 
financovány, 2) přístupu k programu, 3) prováděcích opatření a 4) ukazatelů, jimiž se 
poměřuje dopad programu. 
 
Komise ve svém návrhu uvádí jako jediný právní základ pro nařízení o novém programu 
Evropa pro občany článek 352 SFEU, předpokládá tedy postup souhlasu, kdy má EP 
možnost stanovisko Rady přijmout nebo zamítnout, nemůže jej však změnit. Snahy 
Parlamentu, aby byl právní základ změněn na dvojí, zahrnující jak článek 167 SFEU, tak 
článek 352 této Smlouvy, se doposud nesetkaly s úspěchem. Navzdory tomu, že právní 
služba Evropského parlamentu tvrdí opak, považují Komise a Rada cíl „Povědomí o 
dosavadním vývoji a evropské občanství“ oproti „Demokratické angažovanosti občanů a 
aktivnímu občanství“ za vedlejší, a proto použití dvojího právního základu zakázaly. 
Parlament se nicméně rozhodl 1) pokračovat postupem „virtuálního“ spolurozhodování, 
připravil tedy oficiální zprávu včetně doporučení ohledně úprav a pozměňovacích návrhů, a 
2) podmínil schválení konečné podoby návrhu ochotou Rady ke kompromisu. 

ad 4) Hodnocení navrhovaného programu: 
Základní pojetí „občanství“ 
Návrh Komise vychází z občansko-republikánského pojetí občanství, které klade důraz 
na politickou povahu člověka a občanství vnímá jako aktivní proces. I když cíl podporovat 
zapojení občanů je třeba vítat, jednorozměrná a příliš technická představa o tom, co 
účast občanů a aktivní občanství znamená, vyvolává obavy. Takováto představa se 
projevuje v tom, že se celý program Evropa pro občany uzpůsobuje na míru politikám EU, 
zejména procesu jejich tvorby. EU se tak vystavuje možné kritice, že smyslem Evropy pro 
občany konec konců nebyla podpora bohaté a rozmanité kultury aktivního občanství, nýbrž 
že vznikla jako pouhý prostředek k tomu, aby se orgány EU zviditelnily. 
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Návrh programu 
Návrh programu je ve své stávající podobě nevyvážený, oddíl týkající se povědomí o 
dosavadním vývoji je totiž zjevně podřízen oddílu věnovanému zapojení občanů do 
demokratických procesů: zatímco na první je z celkových operačních prostředků vyčleněno 
kolem 20 %, na druhý to jsou více než dvě třetiny. Nerovnováhu lze zaznamenat rovněž 
v tematickém zaměření těchto dvou oddílů. To platí především pro část týkající se 
povědomí o dosavadním vývoji, kde se pozornost soustředí téměř výhradně na příčiny 
vzniku totalitních režimů v moderních evropských dějinách a na jejich oběti. Omezit 
evropské povědomí o vlastní minulosti na nacismus a bolševismus nejenže podporuje 
jednorozměrné chápání dějin, ale má také zhoubný dopad na utváření kriticky uvažující 
evropské veřejnosti a nečiní zadost ani úspěchům evropské integrace probíhající od konce 
40. let 20. století. Rozsah projektů, jež mají být v rámci tohoto oddílu programu Evropa pro 
občany podporovány, by proto bylo vhodné rozšířit. Návrh druhého oddílu programu se 
zdá vyváženější, prospěl by mu nicméně podrobnější nástin toho, do jaké míry jsou 
navrhované nástroje vhodné k dosažení uvedených cílů a jakou přidanou hodnotu mohou 
jednotlivé akce přinést ve srovnání s ostatními. 
 
Řízení programu a použitelnost 
Po provedení řady zjednodušení se struktura řízení stávajícího programu Evropa pro 
občany, kterou má nový program převzít, jeví odpovídající a dostatečně efektivní. Na rozdíl 
od řízení programu navrhovaného pro Evropu pro občany v období 2014–2020 se zdá 
nedostatečná jeho použitelnost. Pokud jde o postup předkládání žádostí, ve stávajícím 
programu bylo zajisté dosaženo určitého pokroku, v legislativním návrhu však nejsou 
zřejmá žádná uspokojivá řešení, co se týče dvou dalších problémů zmíněných 
v provedeném hodnocení v polovině období: 1) potřeba lepšího vyvážení podpory 
největších zainteresovaných stran a menších účastníků, 2) rovnoměrnější zapojení, pokud 
jde o zeměpisné rozdíly a účast obtížně dostupných skupin. Klíčovým nástrojem k řešení 
těchto problémů se zdá být ambiciózní komunikační strategie, která u veřejnosti v celé 
Evropě zvýší povědomí o programu a především rozšíří příležitosti pro uchazeče 
nepocházející z institucí a pro iniciativy malého rozsahu. 
 
Rozpočet 
S ohledem na ambiciózní cíle, jichž má být dosaženo, se objem finančních prostředků 
vyčleněný na Evropu pro občany v období 2014–2020 zdá nedostatečný. Nejenže se 
rozpočet ani neblíží symbolickému „jednomu euru na občana“, čili celkovým 
495 milionům EUR, jež mimo jiné požadovala Rada evropských obcí a regionů (CEMR), 
ale započteme-li inflaci, nedosahuje ani objemu prostředků na stávající program Evropa pro 
občany. Vzhledem k tomu lze doporučit podstatné navýšení objemu finančních 
prostředků, jak ve svém stanovisku požaduje i EHSV. 

ad 5) Doporučení a závěry: 
1) Uznat celkový význam obnoveného programu 
S ohledem na úspěch stávajícího programu Evropa pro občany (2007–2013) a na 
skutečnost, že je v současnosti jediným programem věnovaným výhradně podpoře účasti 
občanů na demokratických procesech a aktivnímu povědomí o dosavadním vývoji na 
evropské úrovni, pokračování programu v takové či onaké podobě se jeví jako nanejvýš 
vhodné. Proto by bylo nutné velice opatrně zvažovat výhody i nevýhody odmítnutí 
legislativního návrhu Parlamentem, a to dokonce i v případě, že by Rada odmítla případné 
návrhy EP na změnu návrhu nařízení náležitě zohlednit. 
 
2) Rozšířit základní pojetí „občanství“ 
Bude pravděpodobně nezbytné rozšířit chápání občanství, z nějž legislativní návrh vychází. 
Doposud v tom, co občanství je a kam by mělo směřovat, převládá v podstatě technická 
představa, která se soustředí zejména na politiky EU a postup jejich tvorby. Takovéto 
pojetí opomíjí mnohé případné přínosné podoby aktivního občanství a ducha veřejné 
odpovědnosti. Dát v konečném návrhu prostor širšímu pojetí toho, co „občanství“ 
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představuje, by bylo rovněž v zájmu evropských orgánů, aby tak zabránily tomu, že bude 
program označen za propagandistický nástroj EU. 
 
3) Napravit stávající nerovnováhu v návrhu programu 
Aby byla napravena stávající nevyváženost návrhu programu a aby se předešlo tomu, že 
jeden z jeho tematických oddílů bude působit jako pouhý doplněk druhého, bude nutné 
rovnoměrnější rozdělení finančních prostředků. Takovýto přesun by rovněž podpořil 
argument EP pro použití dvojího právního základu u legislativního návrhu. Současný návrh 
programu navíc vyžaduje úpravy tematického zaměření, zejména co se týče prvního oddílu 
(povědomí o dosavadním vývoji), jehož předmět a časový rámec by měly přesahovat 
období nacismu a bolševismu. 
 
4) Ucelenějším způsobem zohlednit výsledky hodnocení v polovině období 
Přestože hodnocení v polovině období zanechalo v novém legislativním návrhu stopy, bylo 
by žádoucí návrhy v něm uvedené zvážit důkladněji. To platí zejména pro posílení vazeb na 
významné společenské problémy, o nichž se občané domnívají, že se jich přímo týkají, a 
pro dosažení vyváženější účasti v programu. 
 
5) Zachovat centralizovanou strukturu řízení a současně posílit kontaktní místa 

programu Evropa pro občany 
Ve srovnání s ostatními programy, jež jsou centrálně řízeny výkonnou agenturou pod 
dohledem Komise, se stávající program Evropa pro občany může opřít o poměrně efektivní 
struktury řízení. Neočekává se, že by decentralizace vedla k úsporám, ani není zřejmé, že 
by to přineslo jakékoli zlepšení z hlediska kvality. Jako slibnější než decentralizace 
programu se jeví rozšíření kontaktních míst programu Evropa pro občany (ECP). To by 
posílilo zakotvení Evropy pro občany v jednotlivých členských státech a současně by to 
přispělo k všeobecné známosti a dostupnosti programu. 
 
6) Zvýšit použitelnost programu 
Mělo by se uvažovat o dalším zvýšení použitelnosti budoucího programu, zejména pro 
jednotlivé občany. Za tímto účelem by měly být poskytnuty jasné pobídky pro iniciativy 
malého rozsahu, založené na přístupu zdola nahoru, a na tyto iniciativy mimo rámec 
institucí by měl být vyhrazen určitý procentuální podíl finančních prostředků. Kromě toho je 
třeba věnovat větší pozornost aktivnějšímu zapojení obtížně dostupných skupin, které sice 
bývá označováno za jeden z cílů, ale dosud neexistuje žádná odpovídající strategie k jeho 
dosažení. 
 
7) Klást větší důraz na komunikaci a cílené využívání souvisejícího rozpočtu 
V nařízení je třeba rozhodným způsobem zdůraznit úlohu komunikace a uznat přitom 
klíčový význam, jejž má pro úspěch programu odpovídající komunikační strategie. Aby se 
předešlo mrhání finančními prostředky určenými na akce v oblasti komunikace a jejich 
případnému zneužití, nemělo by být možné tyto prostředky využívat na obecnou 
komunikační politiku Komise. 
 
8) Navýšit finanční prostředky 
Mělo by se usilovat o podstatné navýšení celkového objemu finančních prostředků určených 
na program Evropa pro občany. Takovéto navýšení se jeví jako odůvodněné, jestliže 
klíčovou úlohu, kterou program Evropa pro občany v „občanském vzdělávání“ a ve 
vytváření pout mezi EU a jejími občany zaujímá, dáme do souvislosti s velikostí tohoto 
programu, jež je ve srovnání s ostatními programy a rozpočtem EU obecně zanedbatelná. 
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