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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. s velkým potěšením vítá žádosti předložené v rámci programu „Evropa pro občany“ 

v roce 2015 a úroveň projektů; připomíná nicméně, že v roce 2015 bude možné financovat 

pouze přibližně 6 % projektů „Evropské dějiny“ a „Občanská společnost“, což znamená, 

že je třeba podstatně zvýšit finanční prostředky určené těmto dvěma oblastem; navrhuje 

v souladu s článkem 11 Smlouvy o Evropské unii, kterým se zavádí důležitý aspekt 

participativní demokracie, aby se v nadcházejících letech zvýšila účast prostřednictvím 

propagačních kampaní a přijetím jednotného uživatelsky vstřícného komunikačního 

portálu jak pro evropské, tak pro vnitrostátní sdělovací prostředky, který by obsahoval 

jasné informace o prioritách a dostupnosti programu a informoval evropské občany 

o existenci programu „Evropa pro občany“ s cílem přispět k tomu, aby občané zvážili 

přínosy tohoto programu a aby se více zapojili; navrhuje, aby účastníci mohli využívat 

elektronické nástroje účasti; 

2. opakovaně vyzývá k posílení úlohy při stanovování priorit a cílů programu; doporučuje, 

aby nová generace programu „Evropa pro občany“ obsahovala právní základ, který by 

umožňoval Evropskému parlamentu plně se zapojit do legislativního procesu v rámci 

řádného legislativního postupu a podílet se na definování priorit programu jako 

spoluzákonodárce v rámci řádného legislativního postupu, a to v rovnocenném postavení 

s Radou; doporučuje, aby se dále zjednodušoval používaný jazyk a program se tak stal 

srozumitelným pro širokou veřejnost; 

3. zdůrazňuje, že program by měl přispět k tomu, aby občané porozuměli Unii, její historii 

a rozmanitosti, a rovněž k podpoře evropského občanství a ke zlepšení podmínek 

občanské a demokratické účasti na unijní úrovni; program by rovněž měl zvyšovat 

historické povědomí, povědomí o společných dějinách a hodnotách a o cíli Unie, jímž je 

podpora míru, a obecně umožnit širší pochopení historie Unie a jejích kořenů, včetně 

období po dvou světových válkách; zdůrazňuje, že by měl rovněž podporovat 

demokratickou a občanskou angažovanost občanů na úrovni Unie, a to rozvíjením jejich 

povědomí o procesu tvorby politik Unie a podporováním příležitostí ke společenské 

a mezikulturní angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie; tohoto cíle by mohlo být 

dosaženo například pořádáním propagačních informačních kampaní s cílem podněcovat 

diskuse, úvahy a vytváření sítí; 

4. zdůrazňuje význam, který mají členské státy, regionální a místní samosprávy při 

zvyšování účinnosti a popularity programu, mimo jiné prostřednictvím posilování jejich 

úlohy při stanovování priorit programu nebo zvyšování potenciálu vnitrostátních 

kontaktních míst (NCP), čímž napomáhají jejich činnosti a výměně zkušeností s jinými 

subjekty odpovědnými za podobné programy, jako např. Erasmus + nebo Kreativní 

Evropa; vyzývá dále k většímu zapojení Evropského parlamentu, například ve formě 

ročního veřejného hodnocení monitorování programu ve Výboru pro kulturu; 

5. uznává úspěch, který mají projekty partnerství měst v celé EU, a vyzývá členské státy, aby 

tyto projekty mezi městy propagovaly a usnadňovaly spolupráci; 



 

PE589.262v02-00 4/5 AD\1108948CS.docx 

CS 

6. zdůrazňuje, že zamítnuté žádosti by měly být zodpovězeny uspokojivým způsobem 

a měly by být uvedeny důvody jejich zamítnutí, zejména v případě, pokud subjekt, který 

žádost podal, žádá o vysvětlení důvodů tohoto zamítnutí; navrhuje případně zvážit, zda by 

bylo možné identifikovat prioritní otázky obsažené v podobných žádostech, které byly 

zamítnuty; 

7. zdůrazňuje, že některé cíle programu „Evropa pro občany“ se podobají cílům evropské 

občanské iniciativy a doplňují je, především pokud jde o angažovanost občanů na úrovni 

EU; domnívá se proto, že je třeba usilovat o společný přístup při tvorbě politik EU 

týkajících se občanské angažovanosti a participativní demokracie, který by se opíral 

o jednotnou komunikační strategii, s cílem sloučit všechny programy Komise týkající se 

evropského občanství do jedné kategorie na základě případného zhodnocení a posílení 

přímých zkušeností a zapojení na nejnižší úrovni;  

8. zdůrazňuje potřebu vytvoření otevřeného seznamu případných partnerů v každém 

členském státě s cílem usnadnit partnerství mezi těmi, kteří by se chtěli programu „Evropa 

pro občany“ účastnit; 

9. vyzývá k odstranění jazykových bariér při podávání žádostí o účast v programu 

a zdůrazňuje, že navzdory úsilí Unie poskytovat informace ve všech úředních jazycích EU 

je většina informací poskytována v angličtině, ve francouzštině a v němčině; 

10. domnívá se, že skutečnost, že se programu účastní občané států, které se chtějí stát 

členskými státy EU, vede k lepšímu vzájemnému porozumění a přispívá k prohloubení 

spolupráce; doporučuje, aby se posílil mezinárodní rozměr programu, a to zejména 

prostřednictvím výzvy zemím ESVO, EHP a přistupujícím a kandidátským zemím, aby 

při podávání žádostí o účast na projektech spolupracovaly s členskými státy EU; vyzývá 

k lepší spolupráci nevládních organizací z EU, ze zemí Východního partnerství a 

z potenciálních kandidátských zemí s cílem přiblížit EU občanům; 

11. domnívá se, že program by měl rovněž propagovat nástroje přímé účasti, které již 

v Evropské unii existují, jako jsou evropská občanská iniciativa, občanská fóra a veřejné 

konzultace, a zvyšovat tak povědomí o možnostech přímě účasti, které nabízí 

institucionální rámec EU; 

12. zdůrazňuje skutečnost, že předtím, než země přistoupí k Evropské unii, je nezbytná 

důkladná a ucelená příprava týkající se otázek dosavadního vývoje, vyrovnání se 

s minulostí a zajištění aktivní účasti občanů dané země v občanském životě; 

13. s ohledem na současnou situaci, kdy je euroskepticismus na vzestupu, vyzývá ke 

zjednodušení přístupu k programu a zvýšení finančních prostředků s cílem zajistit lepší 

výsledky; 

14. zdůrazňuje značný potenciál sociálních sítí a sociálních médií a vyzývá k tomu, aby byly 

lépe využívány k podpoře hodnot a dějin EU v rámci programu „Evropa pro občany“. 
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