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Přechodný krok při provádění nástroje ECGI

Úvod: Od omezených zkušeností k cestě ze začarovaného kruhu

1. Iniciativy ES přinesly značné zkušenosti, ale měly omezený dosah
Konzultace a veřejná diskuse, které organizovala Komise při realizaci návrhů obsažených 
v Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi, ve sdělení k bílé knize o evropské komunikační 
politice a konečně ve sdělení „Debate Europe“, znamenaly značný přínos, ale vzhledem k 
dosahu pouze k tisícům účastníků byly jejich možnosti velmi omezené (předpokládaný 
nepřímý dosah byl 50 000 občanů). 

2. Návrh na obousměrnou elektronickou konzultaci založenou na registraci 
Příslušné budoucí opatření v zájmu provádění nástroje ECGI jako obousměrné interaktivní 
komunikace by mělo být založeno na elektronických nástrojích, mělo by zahrnovat zavedení 
registru voličů a být podpořeno účinnou propagací prostřednictvím pevných vazeb s ostatními 
médii mimo rámec internetu. 

3. Cesta ze začarovaného kruhu a vytvoření soběstačné platformy pro dialog
Jako jediný způsob, jak se dostat ze začarovaného kruhu neschopnosti oslovit významný 
počet občanů, se jeví toto – dosáhnout k milionům místo pouhých tisíců a zapojit je, vedle 
toho, že se každých pět let účastní evropských voleb, do stálého udržovaného dialogu.

I. Závěry týkající se příspěvků odborníků k veřejnému slyšení ze dne 8. prosince

1. Krize legitimity a nebezpečí hry s nulovým součtem

Pozvaní odborníci prokázali, že na úrovni legitimity orgánů EU i celého projektu EU sužuje 
EU latentní krize. Přestože občané stále vyjadřují podporu integraci EU (k tomuto tématu viz 
můj předchozí PD), nemají dostatek zájmu ani přístupu k významným informacím o 
problémech EU. Pan Schmitter zdůraznil rozdíl mezi krizí legitimity na vnitrostátní úrovni a 
na úrovni EU – Evropské unii chybí historické centrum, a tudíž je snáze zranitelná. Podle 
pana Siedentopa je hlavní hrozbou legitimity EU vnímaná konkurence mezi vnitrostátní 
úrovní a úrovní EU, která tvoří nulový součet: „pokud oni [=EU] zvítězí, pak my [obyvatelé 
členského státu] prohrajeme.“

2. Perspektivy evropské nadnárodní demokracie

Pánové Siedentop, Kaufman a Schmitter také trvali na tom, že krize postihuje systém 
politických stran obecně. Shodli se, že je nezbytné vyvinout další prostředky k uzavření 
propasti mezi EU a jejími občany a aktivně podporovat rozvoj společné identity, přičemž 
politický lid má být jejím produktem, nikoli předpokladem. Pan Schmitter a pan Esposito 
prosazovali možnost využít k této konzultaci za účelem posílení nadnárodní demokracie 
elektronických prostředků a uvedli, jaké zkušenosti s jejich použitím má Švýcarsko, Estonsko 
a Finsko. Potvrdili, že je třeba tyto konzultace provádět pravidelně, což by výrazně omezilo 
možné posuny ve vnímání. 
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3. Omezený dosah stávajících činností EU

Pan Dumort, zástupce Evropské komise, se omezil na představení komunikačních nástrojů 
dostupných Komisi, přičemž se zaměřil zejména na druhou generaci konzultací evropských 
občanů, a dospěl k závěru, že přímý a nepřímý dosah těchto iniciativ je pouze 50 000 občanů.

II. Návrh na přechodný krok při provádění nástroje ECGI

1. Očekávané přínosy plnohodnotného zavedení nástroje ECGI (konzultace evropských 
občanů veřejného zájmu)

Tato situace by neměla vést k odstoupení od projektu zřízení nástroje ECGI. Zpravodaj se 
domnívá, že jeho další rozvoj ve střednědobém výhledu s odpovídající přípravou by měl 
významně přispět k:

a) podpoře rozvoje prostoru pro evropskou veřejnou diskusi,

b) zúžení propasti (z hlediska informací a postojů) mezi EU a jejími občany,

c) podpoře účasti a veřejné činnosti občanů,

d) zvýšení zapojení politických stran a sektoru nevládních organizací na evropské úrovni.

Nástroj ECGI by také měl možnost posílit vztahy s politickými stranami a sektorem 
nevládních organizací prostřednictvím jejich zapojení do diskusí a propojit vnitrostátní úroveň 
a úroveň EU (obzvláště důležitý prvek pro „znovuvytvoření“ politických stran), tedy

e) přeshraniční identifikaci, která povede ke vzniku evropského lidu.

Je také třeba zdůraznit, že konzultace občanů EU ve stejných otázkách při plnění podmínek 
pravidelnosti a souběžnosti na úrovni EU by umožnila postupný rozvoj podpory 
přeshraničních a mezinárodních činností a výměny mezi politickými stranami a médii 
a dodala by občanům pocit skutečné nadnárodní evropské demokracie. 

2. Očekávaný rámec pro zřízení nástroje ECGI 

a) Časový rámec

Vytvoření rámce a podmínek nezbytných pro úspěšné zahájení vyžaduje čas, řádnou přípravu, 
pevnou a plynulou komunikaci mezi účastníky a bohaté zkušenosti. Může to být záležitost 3 
až 6 let.

b) Současné přijetí navrhovaného nástroje ECGI

Diskuse ve výboru AFCO ukázala, že zavedení konzultace evropských občanů veřejného 
zájmu tak, jak navrhuje zpravodaj, jakožto nástroje, který poskytne evropské integraci širokou 
politickou a ideologickou podporou potřebnou pro její úspěšnou realizaci, by bylo za 
současných podmínek obtížné, a to z následujících důvodů:
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– rozsah takového nového nástroje, který vyžaduje od evropských orgánů značné úsilí a 
dá se uskutečnit až po určité době úprav a vyvažování, aby vyhověl potřebám a dostalo se 
mu širokého přijetí;

– nedostatek praktických zkušeností tak širokého rozsahu jak na úrovni orgánů EU, tak na 
úrovni občanských společností EU. 

4. Návrhy na přechodný krok: Interaktivní elektronické konzultace (IEC)

Aby bylo dosaženo dostatečné míry zkušeností, aby si občané a veřejné mínění zvykli na 
podobné postupy a aby byla postupně zapojována Evropská komise, navrhuje zpravodaj 
analyzovat dostupné možnosti a vypracovat přechodný stupeň – interaktivní elektronické 
konzultace občanů. Tyto interaktivní konzultace by měly být stejně jako nástroj ECGI 
zaměřeny na základní otázky týkající se blízké budoucnosti EU (možných legislativních 
návrhů).

III. Podoba přechodného kroku 

1. Předpoklady

a) Vstupy z průzkumu Eurobarometru

Forma a kritéria účasti by měly být stanoveny na základě výsledků průzkumu Eurobarometru 
(v souladu s doporučením odborníků) ohledně cílů a podob interaktivní komunikace a také na 
základě postojů k přímé všeobecné konzultaci.

b) Registr voličů EU

Na základě průzkumu by Komise měla zřídit registr občanů v souladu s pravidly pro registraci 
voličů v členských státech. Zřejmě bude nezbytné na této úrovni zřídit či určit příslušnou 
službu, meziútvarové oddělení nebo jednotku. Takový registr bude otevřený občanům, kteří 
se chtějí zúčastnit konzultace. Registr voličů poskytne značné výhody z hlediska bezpečnosti 
a zapojení občanů a pomůže zformovat základ pro pravidelné konzultace. Všichni občané 
budou vyzýváni k registraci. Vyzývání občanů k registraci je třeba věnovat zvláštní pozornost 
z hlediska propagace.  Postup registrace musí být výrazně propagován prostřednictvím médií 
EU (se zvláštní úlohou veřejných médií) a podporován či schvalován politickými stranami a 
nevládními organizacemi. 

Kromě mapování podpory EU budou výhody vytvoření takového registru spočívat v existenci 
silného nástroje komunikace s oddanými občany.  

2. Postup

a) Shromažďování odpovědí

Komise položí registrovaným občanům několik otázek (3–10) vytvořených společně po 
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dohodě s Komisí EP, které se budou týkat jak řady záležitostí ohledně budoucího rozměru 
EU, tak konkrétních záležitostí ohledně nejbližší budoucnosti (budoucí legislativní návrhy).
Odpovědi bude Komise shromažďovat, zejména prostřednictvím nástrojů elektronického 
hlasování, po uplynutí 2–3 měsíců od vydání a zveřejnění těchto otázek. Tato doba by měla 
být vymezena diskusí o navrhované otázce, která spojí orgány ES s vnitrostátními institucemi, 
a mediální propagací. Během této doby by občané také měli mít možnost registrace. 
Hlasování bude probíhat natolik souběžně, nakolik naznačí průzkumy a nakolik to umožní 
podmínky. Neregistrovaní voliči se nebudou moci účastnit.

b) Nakládání se závěry: budování důvěry

Výsledky takovéto interaktivní konzultace by měl shromažďovat a analyzovat zvláštní orgán 
zřízený na úrovni Evropské komise spolu s meziskupinou založenou na úrovni Evropského 
parlamentu. Současně bude zveřejněna oficiální odpověď orgánu, která poskytne scénář pro 
provádění.

3. Rozvoj nástrojů a technik zvyšujících účast

a) Propagace a spojení s dalšími mediálními formami 

Pokud se konzultace budou zaměřovat na účastníky, kteří jsou obeznámeni s nástroji 
internetu, bude třeba vybudovat pevné spojení s dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, 
a to pomocí reklam v tištěných a audiovizuálních médiích. Politické strany a nevládní 
organizace by také měly mít možnost vyzvat občany k účasti.  

b) Nadnárodní diskuse  

Při prezentaci a kampani by se mělo využívat několika existujících nástrojů a technik 
určených pro zvýšení účasti, jako jsou podrobné výměny názorů a diskuse mezi vedoucími 
představiteli na vnitrostátní úrovni i úrovni EU.

c) Smartvote

Smartvote je vytříbený nástroj elektronického hlasování, který poskytuje občanům prostředky 
k porovnání jejich voleb s volbami jejich zvolených zástupců a posiluje zároveň participativní 
a zastupitelskou demokracii.
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