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Abstrakt 

Táto správa sa snaží poskytnúť stručný prehľad a kritické hodnotenie 
navrhovaného programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020, 
ktorého cieľom je posilniť pamiatku a zlepšiť občiansku účasť v Európe. Správa 
analyzuje vznik nového návrhu Komisie, jeho obsah a prijatie ostatnými 
inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami na základe minulých iniciatív 
„aktívneho občianstva“ na európskej úrovni a na základe aktuálne platného 
programu Európa pre občanov. Skúmajú sa aj príslušné silné a slabé stránky 
a následne sa uvádza súbor odporúčaní na revíziu legislatívneho návrhu. 
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ZHRNUTIE 
Táto správa sa snaží poskytnúť stručný prehľad a kritické hodnotenie navrhovaného 
programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorého cieľom je posilniť 
pamiatku a zlepšiť občiansku účasť v Európe. Správa zahŕňa tieto základné časti: 
 
1) úvod opisujúci minulé iniciatívy „aktívneho občianstva“ a aktuálne platný program 

Európa pre občanov; 
2) zhrnutie návrhu Komisie na obnovený program Európa pre občanov; 
3) stručný prehľad prijatia návrhu Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 

Výborom regiónov a Radou, ako aj legislatívneho zapájania Európskeho parlamentu; 
4) preskúmanie silných a slabých stránok navrhnutého programu; ako aj 
5) súbor odporúčaní na revíziu existujúceho legislatívneho návrhu. 

1) Úvod: 
Po výzvach na otvorenejší dialóg s občianskou spoločnosťou počas zasadnutí Európskej 
rady v Tampere (1999) a v Nice (2000) Európska rada v januári 2004 spustila prvý akčný 
program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (rozhodnutie Rady 
2004/100/ES). Po zlyhaní projektu Ústava pre Európu za Aktívnym európskym občianstvom 
nasledoval program Európa pre občanov, zavedený rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1904/2006/ES na obdobie od roku 2007 do roku 2013 s celkovým finančným 
krytím vo výške 215 miliónov EUR. 
 
V snahe splniť jeho ciele sa od roku 2006 vykonávali v rámci programu štyri druhy činností. 
 
Akcia 1: Aktívni občania pre Európu – zahŕňa dve kľúčové opatrenia, a to: 

I. budovanie partnerstiev miest a prepájanie partnerských miest, navrhnuté na 
vytváranie vzťahov na miestnej úrovni medzi partnerskými obcami na podporu 
výmen a spolupráce; 

II. občianske projekty a podporné opatrenia skúmajúce inovatívne metódy občianskej 
účasti. 

 
Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe – poskytuje (štrukturálnu) podporu 
pre organizácie občianskej spoločnosti a expertné skupiny, ktoré prepájajú občanov 
a Európsku úniu (EÚ). 
 
Akcia 3: Spolu pre Európu – zahŕňa tri súbory opatrení: 

I. významné podujatia a celoeurópske konferencie určené na zvýšenie pocitu 
spolupatričnosti európskych občanov; 

II. štúdie, ktoré umožnia lepšie pochopiť aktívne občianstvo na európskej úrovni; 
III. informačné nástroje a nástroje šírenia informácií; 

 
Akcia 4: Aktívna európska pamiatka, ktorej cieľom je podporiť a zachovať aktívnu 
európsku pamiatku, predovšetkým prostredníctvom financovania projektov určených na 
pripomenutie si pamiatky obetí národného socializmu a boľševizmu. 
 
Strednodobé hodnotenie programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2007 – 2013, 
ktoré sa uskutočnilo v roku 2010, potvrdilo opodstatnenie programu a poukázalo na jasnú 
pridanú hodnotu. Zároveň sa však spomenulo niekoľko nedostatkov a problémov vrátane 
značného množstva nesplnených požiadaviek. Na ich nápravu sa navrhol súbor odporúčaní 
pre možný nasledujúci program, ktoré možno zhrnúť takto: 
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1) dosiahnutie väčšieho porozumenia a pocitu spoluvlastníctva Európskej únie 
prostredníctvom posilnenia väzieb medzi programom na jednej strane a závažnými 
spoločenskými problémami, hlavnými strategickými cieľmi a politickými prioritami na 
strane druhej; 

2) ďalšie zlepšovanie a upravovanie vykonávania programu, okrem iného 
prostredníctvom nájdenia väčšej rovnováhy medzi podporovaním hlavných 
zainteresovaných strán a malých účastníkov, zvýšenia úrovne financovania akcií 
Aktívna európska pamiatka a Aktívna občianska činnosť a uľahčenia procesu 
predkladania žiadostí; 

3) dosiahnutie vyváženejšej účasti prostredníctvom úsilia vyvážiť existujúce 
geografické rozdiely a zintenzívniť zapojenie ťažko dostupných skupín; 

4) zvýšenie politického a mediálneho vplyvu aktivít podporovaných v rámci 
programu. 

2)  Návrh Komisie na nový program Európa pre občanov (2014 – 
2020): 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program 
„Európa pre občanov“, bolo oficiálne prijaté v decembri 2011 (KOM(2011)0884 v konečnom 
znení).  „Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na 
úrovni Únie“ (str. 3) je definované ako hlavný cieľ navrhovaného programu. Tento 
všeobecný cieľ je rozdelený na dva konkrétne ciele, a tými sú: 

a) podnietiť diskusiu, úvahy a spoluprácu v oblasti pamiatky, integrácie a histórie Únie; 
b) rozvíjať pochopenie a schopnosť občanov zúčastňovať sa na procese tvorby politiky 

Európskej únie a rozvíjať príležitosti pre solidaritu, spoločenskú angažovanosť 
a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ. 

 
Na dosiahnutie týchto cieľov sú v rámci programu naplánované dve hlavné oblasti činností: 

a) pamiatka a európske občianstvo 
b) demokratická angažovanosť a občianska účasť 

 
Horizontálne činnosti na analýzu a šírenie výsledkov projektu („zhodnocovanie“) dopĺňajú 
tieto dve oblasti činností, prostredníctvom ktorých sa plánuje podpora niekoľkých akcií: 
stretnutia občanov a partnerstvá miest, podpora pre organizácie tzv. všeobecného 
európskeho záujmu, diskusie a štúdie týkajúce sa definovania momentov európskej histórie 
a mnohé iné. Prístup k týmto akciám je otvorený pre „všetky zainteresované strany, 
ktoré propagujú európsku integráciu“ (návrh nariadenia článok 6). 
 
Pokiaľ ide o vykonávanie programu (článok 8), Komisia plánuje prijať ročné pracovné 
programy, zatiaľ čo sa potvrdzuje kľúčová úloha Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) ako hlavného riadiaceho orgánu. S cieľom umožniť 
efektívne monitorovanie sa určilo niekoľko ukazovateľov, podľa ktorých sa bude posudzovať 
pokrok programu a dosiahnutie konkrétnych cieľov (napr. počet projektov a kvalita 
výsledkov, počet priamo zapojených účastníkov alebo percentuálny podiel žiadateľov, ktorí 
podali žiadosť prvýkrát). 
 
Celkový plánovaný rozpočet pre program je 229 miliónov EUR, z čoho 206 miliónov EUR 
predstavuje operačné rozpočtové prostriedky. Zvyšných 23 miliónov EUR je 
vyhradených na „administratívne rozpočtové prostriedky“, ku ktorým sa pridáva 10,423 
milióna EUR, ktoré nie sú priamo zahrnuté v rozpočte, ale v okruhu 5 viacročného 
finančného rámca („Administratíva“), čo zvyšuje celkové administratívne výdavky na 
33,423 milióna EUR. 
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Operačné rozpočtové prostriedky, v celkovej výške 206 miliónov EUR, sú pridelené týmto 
trom oblastiam činnosti nasledujúcim spôsobom: 

 42,60 milióna EUR (20,68 %) na akciu č. 1 (zvyšovať informovanosť o 
pamiatke, histórii, identite a cieli Únie stimuláciou diskusie, úvah a tvorby sietí); 

 139,45 milióna EUR (67,69 %) na akciu č. 2 (motivovať k demokratickej 
a občianskej účasti občanov na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby 
politiky Únie občanmi a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť 
a dobrovoľníctvo na úrovni Únie). 

 23,95 milióna EUR (11,63 %) na akciu č. 3 (analýza, šírenie a zhodnocovanie 
výsledkov projektov). 

3)  Prijatie návrhu Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 
Výborom regiónov a Radou a legislatívne zapájanie Európskeho 
parlamentu: 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa silne zasadzuje za pokračovanie 
programu Európa pre občanov na základe návrhu Komisie a zároveň vyzýva Európsky 
parlament, EHSV a Výbor regiónov, aby sa aktívnejšie zapájali, do tvorby, monitorovania 
a hodnotenia programu (SOC/458 – EESC/2012/1583). Hlavnou obavou EHSV týkajúcou sa 
legislatívneho návrhu v jeho súčasnej podobe je nedostatočné finančné krytie. 
 
Výbor regiónov (CoR) tiež podporil legislatívny návrh a zároveň požiadal o aktívnejšie 
zapájanie externých zainteresovaných strán (CoR 13/2012). Na rozdiel od EHSV Výbor 
regiónov považuje finančné krytie navrhované Komisiou za dostatočné. Vzhľadom na 
úspech existujúcich systémov vyzýva na vyhradenie dostatočne veľkej časti celkového 
rozpočtu na aktivity v oblasti budovania partnerstiev miest. 
 
Rada po správe svojho Výboru stálych predstaviteľov dospela v máji 2012 v súvislosti 
s návrhom Komisie k čiastočne všeobecnému prístupu. Spolu s EHSV a Výborom 
regiónov Rada víta návrh Komisie a predovšetkým oceňuje zjednodušenie štruktúry 
programu. Napriek tomu navrhla vykonať v pôvodnom návrhu niekoľko zmien, ktoré sa 
týkajú: 1) činností financovaných v rámci programu, 2) prístupu k programu, 3) 
vykonávania ustanovení a 4) ukazovateľov na posudzovanie vplyvu programu. 
 
Návrh Komisie vyhlasuje článok 352 ZFEÚ (Zmluva o fungovaní Európskej únie) za jediný 
právny základ pre plánované nariadenie týkajúce sa ďalšieho programu Európa pre 
občanov, čím zabezpečuje postup súhlasu a poskytuje Európskemu parlamentu iba 
možnosť prijať alebo odmietnuť, ale nie zmeniť či doplniť stanovisko Rady. Úsilie 
Parlamentu zmeniť jediný právny základ na dvojitý, ktorý by zahŕňal článok 167 aj článok 
352 ZFEÚ a umožňoval riadny legislatívny postup, bolo zatiaľ zbytočné. Napriek tomu, že s 
tým Právna služba Európskeho parlamentu nesúhlasí, Komisia a Rada považujú „Pamiatku 
a európske občianstvo“ za cieľ, ktorý súvisí s cieľom „Demokratická angažovanosť 
a občianska účasť“, a preto zakazujú uplatnenie dvojitého právneho základu. Napriek tomu 
sa Parlament rozhodol 1) pokračovať v „skutočnom spolurozhodovacom postupe” prípravou 
oficiálnej správy, ktorá bude obsahovať odporúčania týkajúce sa úprav a pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov, a 2) schváliť konečné znenie, čo závisí od ochoty Rady pristúpiť na 
kompromis. 

4) Hodnotenie navrhovaného programu 

Základný pojem „občianstvo“: 
Návrh Komisie je založený na koncepcii občianstva, v ktorom je občan spätý so 
štátom, pričom sa zdôrazňuje politická povaha občana a občianstvo sa vníma ako aktívny 
proces. Hoci cieľ podporovať kultúru aktívnej účasti je vítaný, jednorozmerné a príliš 
funkčné chápanie pojmov aktívne občianstvo a občianska účasť vzbudzuje obavy. Takéto 
chápanie sa prejavuje v rámci snahy prispôsobiť celú Európu občianskemu programu 
podporujúcemu politiky EÚ a najmä proces tvorby politík. Tým sa Európska únia vystavuje 
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možnej kritike, že program Európa pre občanov nebol určený na podporu bohatej 
a rozmanitej kultúry aktívneho občianstva, ale bol navrhnutý iba ako prostriedok pre 
zviditeľnenie inštitúcií EÚ. 
 
Návrh programu: 
Návrh programu v jeho súčasnej podobe sa zdá nevyvážený, pretože napr. pamiatka je 
zjavne vnímaná ako menej podstatná než občianska účasť: zatiaľ čo pre pamiatku je 
vyčlenených iba okolo 20 % operačných rozpočtových prostriedkov, pre občiansku účasť sa 
vyčlenili viac než dve tretiny rozpočtu. Nevyváženosť je možné pozorovať, aj pokiaľ ide o 
tematické zameranie týchto dvoch oblastí. To platí najmä v prípade pamiatky, kde sa 
pozornosť zameriava takmer výlučne na príčiny vzniku totalitných režimov v novodobej 
histórii Európy a ich obete. Obmedzovanie európskej pamiatky na národný socializmus a 
boľševizmus nielenže podporuje jednorozmerné chápanie histórie, ale zároveň škodí 
vytváraniu kritickej európskej verejnosti a nepridáva na váhe ani výsledkom, ktoré dosiahla 
Európska únia v rámci integrácie od konca štyridsiatych rokov 20. storočia. Škála projektov 
podporovaných v rámci programu Európa pre občanov v oblasti pamiatka by sa preto mala 
rozšíriť. Návrh druhej oblasti programu sa zdá byť vyváženejší než ten prvý, ale bolo by 
prínosom vypracovať podrobnejší prehľad o tom, do akej miery sú navrhované nástroje 
vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov a akú pridanú hodnotu môže priniesť konkrétne 
opatrenie v porovnaní s ostatnými. 
 
Riadenie programu a použiteľnosť: 
Po vykonaní súboru opatrení na zjednodušenie riadiace štruktúry súčasného programu 
Európa pre občanov plánujú tieto opatrenia prebrať aj do nového programu, pretože sa 
javia ako primerané a dostatočne účinné. Použiteľnosť programu Európa pre občanov na 
obdobie rokov 2014 – 2020 sa napriek tvrdeniam riadiacich orgánom programu javí ako 
nedostatočná. Pokiaľ ide o postup uplatňovania, v rámci súčasného programu určite 
došlo k istému pokroku, ale v legislatívnom návrhu sa neobjavili žiadne uspokojivé riešenia 
problémov, ktoré sa vyskytli počas strednodobého hodnotenia: 1)hľadanie lepšej rovnováhy 
medzi podporovaním hlavných zainteresovaných strán a malých účastníkov, 2) dosiahnutie 
vyváženejšej účasti z hľadiska geografických rozdielov a zapojenia ťažko dostupných 
skupín.  Kľúčovým nástrojom na vyriešenie týchto otázok by bola ambiciózna 
komunikačná stratégia, ktorá by v celej Európe zlepšila informovanosť verejnosti 
o programe, ale hlavne o príležitostiach, ktoré prináša neinštitucionálnym uchádzačom 
a menším iniciatívam. 
 
Rozpočet : 
Finančné krytie programu Európa pre občanov na obdobie rokov 2014 – 2020 sa vzhľadom 
na ambiciózne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, zdá byť nedostatočné. Rozpočet sa nielenže 
nepribližuje symbolickému jednému euru na občana alebo celkovému rozpočtu 495 
miliónov EUR, ktorý požadovala Rada európskych obcí a regiónov, ale nedosahuje ani len 
finančné krytie súčasného programu Európa pre občanov, ak sa suma upraví podľa inflácie. 
Z toho dôvodu sa odporúča značne zvýšiť finančné krytie, ako požaduje vo svojom 
stanovisku aj Európsky hospodársky a sociálny výbor. 

Odporúčania a závery 
1) Uznanie celkového opodstatnenia obnoveného programu: 
Vzhľadom na úspech súčasného programu Európa pre občanov (2007 – 2013) a skutočnosť, 
že v súčasnosti je jediným programom, ktorý sa venuje výlučne podpore občianskej účasti 
a aktívnej pamiatke na európskej úrovni, sa dôrazne odporúča v programe pokračovať, či 
už v jeho pôvodnej, alebo zmenenej podobe. Je potrebné starostlivo zvážiť pre a proti 
celkového zamietnutia legislatívneho návrhu Európskym parlamentom, a to aj v prípade, že 
Rada odmietne vziať do úvahy možné návrhy Parlamentu na zmenu a doplnenie návrhu 
nariadenia. 
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2) Rozšírenie základného pojmu „občianstvo“: 
Rozšírenie chápania pojmu občianstvo je potrebné na podloženie tohto legislatívneho 
návrhu. Doteraz prevládalo v zásade funkčné chápanie toho, čo znamená pojem občianstvo 
a k čomu by mal smerovať, pričom sa zameriavalo prevažne na politiky Európskej únie a 
ich vytváranie. Takéto chápanie zanedbáva mnohé veľmi prínosné podoby občianskej účasti 
a spoločenského povedomia. Zakomponovanie širšieho chápania občianstva do konečného 
návrhu by bolo tiež v záujme európskych inštitúcií, pretože by zabránilo tomu, aby bol 
program označovaný ako nástroj propagandy Európskej únie. 
 
3) Náprava existujúcej nevyváženosti v návrhu programu: 
S cieľom napraviť existujúcu nevyváženosť v návrhu programu a zabrániť tomu, aby sa 
jedna z dvoch tematických oblastí chápala ako obyčajný dodatok tej druhej, by bolo 
potrebné rovnomernejšie rozdelenie finančných prostriedkov. Taká zmena by tiež podporila 
návrh Európskeho parlamentu uplatniť dvojitý právny základ, pokiaľ ide o legislatívny 
návrh. Navyše súčasný návrh programu si vyžaduje úpravy tematického zamerania, najmä 
pokiaľ ide o prvú oblasť (pamiatka), kde by sa mali rozšíriť predmet a časový rámec tak, 
aby sa neobmedzovali len na národný socializmus a boľševizmus. 
 
4) Dôslednejšie zvažovanie výsledkov strednodobého hodnotenia: 
Napriek tomu, že strednodobé hodnotenie zanechalo stopy na novom legislatívnom návrhu, 
bolo by potrebné dôslednejšie zváženie návrhov uvedených v hodnotení. To sa týka najmä 
posilnenia prepojení s hlavnými problémami spoločnosti, ktoré občania vnímajú ako 
predmet svojho priameho záujmu, ale aj dosiahnutia vyváženejšej účasti na programe. 
 
5) Udržiavanie štruktúr centralizovaného riadenia a posilňovanie kontaktných 

miest programu Európa pre občanov: 
V porovnaní s inými programami centrálne riadenými výkonnou agentúrou pod dohľadom 
Komisie súčasný program Európa pre občanov sa môže pochváliť výrazne efektívnymi 
štruktúrami riadenia. Neočakáva sa, že decentralizácia ušetrí finančné prostriedky, a nie je 
zrejmé ani to, že by viedla k zlepšeniu kvality. Čo je však sľubnejšie než decentralizácia 
riadenia programu, je zlepšovanie kontaktných miest programu Európa pre občanov. 
Upevnilo by to postavenie programu Európa pre občanov v jednotlivých členských štátoch 
a prospelo by to dobrému menu programu a zároveň zlepšilo jeho dostupnosť. 
 
6) Zlepšenie použiteľnosti programu: 
Je potrebné naplánovať ďalšie zlepšenie použiteľnosti budúceho programu najmä pre 
jednotlivých občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali začať menšie iniciatívy a 
iniciatívy zdola nahor, pričom takýmto neinštitucionálnym iniciatívam by sa mohlo prideliť 
aj určité percento finančných prostriedkov. Okrem toho by sa mala venovať väčšia 
pozornosť aktívnejšiemu zapojeniu ťažko dostupných skupín, čo je cieľom, na dosiahnutie 
ktorého zatiaľ nie je vytvorená žiadna stratégia. 
 
7) Väčší dôraz na komunikáciu a cielené použitie rozpočtových prostriedkov 

vyčlenených na tento účel: 
Vzhľadom na uznanie veľkého významu primeranej komunikačnej stratégie pre úspech 
programu by sa v rámci nariadenia mal na úlohu komunikácie klásť väčší dôraz. S cieľom 
vyhnúť sa vyčerpaniu a možnému zneužitiu finančných prostriedkov plánovaných na 
komunikačné akcie by malo byť použitie týchto prostriedkov na všeobecnú komunikačnú 
politiku Komisie vylúčené. 
 
8) Zvýšenie finančného krytia: 
Malo by sa usilovať o značné zvýšenie celkového finančného krytia programu Európa pre 
občanov. Toto zvýšenie nachádza opodstatnenie v prípade, ak kľúčová úloha, ktorú 
program preberá v rámci európskej občianskej výchovy a vytvárania väzieb medzi 
Európskou úniou a jej občanmi, bude súvisieť s rozsahom programu Európa pre občanov, 
ktorý je vo všeobecnosti zanedbateľný v porovnaní s ostatnými programami a rozpočtom 
EÚ. 
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