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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o aktivním dialogu s občany o Evropě
(2008/2224(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na společné prohlášení „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ podepsané dne 
22. října 2008,

 s ohledem na sdělení Komise „Debate Europe — Využití zkušeností získaných v rámci 
‚Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi‘“ (KOM(2008)0158) ze dne 2. března 2008,

 s ohledem na sdělení Komise „Komunikace o Evropě prostřednictvím audiovizuálních 
médií“ (SEK(2008)0506),

 s ohledem na sdělení Komise „Komunikace o Evropě prostřednictvím internetu –
Zapojení občanů“ (SEK(2007)1742), 

 s ohledem na sdělení Komise „Partnerství pro komunikaci o Evropě” ze dne 3. října 2007 
(KOM(2007)0569),

 s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. 
prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního 
evropského občanství na období 2007–20131,

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2006 o Bílé knize o Evropské 
komunikační politice2,

 s ohledem na sdělení Komise „Bílá kniha o Evropské komunikační politice“ 
(KOM(2006)0035) ze dne 1. února 2006, 

 s ohledem na sdělení Komise „Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro 
demokracii, dialog a diskusi“ (KOM(2005)0494) ze dne 13. října 2005, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o realizaci informační a komunikační 
strategie EU3,

 s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro ústavní 
záležitosti, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro práva žen
a rovnost pohlaví (A6-0000/20058)

A. vzhledem ke skutečnosti, že po zamítnutí Ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku se 
proti ratifikaci Lisabonské smlouvy v referendu vyslovilo 53,4 % občanů Irska,
a vzhledem k tomu, že politikám nebo smlouvám EU budou nejvíce oponovat lidé, kteří 
jim rozumí poměrně málo,

B. vzhledem k tomu, že průzkum veřejného mínění Eurobarometr 69 ukázal, že 52 % 
občanů Unie je očividně přesvědčeno o tom, že je členství v EU pro jejich stát přínosem,
a pouhých 14 % je přesvědčeno o opaku, 

                                               
1  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32.
2  Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
3  Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
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C. vzhledem k tomu, že komunikační strategií byl pověřen zvláštní komisař poprvé v roce 
2004, ačkoli žádná komunikační politika jako taková ještě nebyla přijata, protože 
Smlouvy neposkytují dostatečný řádný právní základ,

1. připomíná, že průzkumy dokazují, že čím mají občané nižší vzdělání a s nižší příjmy, tím 
častěji odmítají další evropskou integraci, což naznačuje, že evropská myšlenka navzdory 
všem předchozím snahám nachází odezvu zejména u vzdělané, bohaté části evropské 
populace; 

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby do dialogu začlenila také nové cílové skupiny 
prostřednictvím nových komunikačních plánů, díky kterým by se na evropských 
záležitostech mohli podílet lidé žijící v malých městech a na vesnicích, manuální 
pracovníci a lidé v důchodovém věku; navrhuje tudíž dvoufázový přístup, který povede
k posílení dialogu mezi Evropskou unií a jejími občany, a to zprvu poskytováním 
informací a později umožněním diskuse informovaných občanů s orgány EU i vzájemně 
mezi sebou;

3. zdůrazňuje význam rychlého dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, což přispěje
k dalšímu zlepšení transparentnosti EU a zapojení občanů do rozhodovacích procesů; 

4. vítá výše uvedené společné prohlášení „Partnerství pro komunikaci o Evropě“, které 
stanoví jasné cíle pro zlepšení komunikace EU ze strany Evropského parlamentu, Rady, 
Komise a členských států;

5. doporučuje rozšířit programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Comenius na 
občany s nižšími příjmy za účelem usnadnění jejich mobility v rámci EU; upozorňuje na 
skutečnost, že si občané s nižšími příjmy nemohou dovolit se těchto programů účastnit; 

6. vyzývá Komisi, aby prosazovala zavedení společného jednoletého studijního programu 
týkajícího se dějin Evropy po roce 1945, dějin evropské integrace a fungování EU, který 
společně vytvoří odborníci v členských státech a který bude vyučován jako dobrovolný 
předmět na středních školách ve 23 úředních jazycích s cílem vytvořit základ 
všeobecných znalostí o Evropě; 

7. domnívá se, že by rozpočtový orgán měl zvýšit prostředky určené školám, univerzitám
a nevládním organizacím, které v členských státech podporují studia a komunikaci
o problematice EU;

8. navrhuje, aby orgány EU vytvořily nový vzdělávací projekt nazvaný „Evropská otevřená 
univerzita“, což by byla otevřená a bezplatná univerzita pro všechny občany Unie bez 
rozdílu národnosti, věku a kvalifikace; navrhuje, aby pro tuto univerzitu vytvořili čelní 
profesoři z 27 členských států souhrnný vzdělávací program (pojednávající o dějinách, 
cílech, orgánech, politikách a budoucnosti EU); navrhuje, aby „Evropská otevřená 
univerzita“ rovněž využívala nejpokročilejší technologie, jako jsou e-learning a online 
přednášky („webináře“), společně s tradičními kurzy, aby oslovila co nejvíc občanů
a umožnila každému, kdo se zajímá o problematiku EU, aby se účastnili výuky; 
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9. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím smluv o službách, kterými bude zajištěna plná 
vydavatelská nezávislost, veřejnosti poskytla televizní programy ve všech 23 úředních 
jazycích po vzoru služeb poskytovaných kanálem Euronews; domnívá se, že by
rozpočtový orgán měl pro tento účel vyhradit potřebné finanční prostředky;

10. vítá myšlenku internetových stránek EUTube, které jsou s téměř 1,7 milióny návštěvníků 
jedinečným nástrojem, jehož prostřednictvím je možné představit politiky EU mladým 

uživatelům internetu; vyzývá rovněž Komisi, aby vypracovala obecná pravidla účinných 
internetových kampaní, které by sdílela s dalšími orgány EU;

11. vítá výše uvedené sdělení Komise „Komunikace o Evropě prostřednictvím internetu“, 
které stanoví jasné cíle tíkající se způsobu, jakým může být internetová stránka „Europa“ 
změněna na webovou stránku verze 2.0 zaměřenou na služby; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby dokončila vytváření nové internetové stránky již v roce 2009; je přesvědčen, že nová 
internetová stránka poskytne občanům fórum pro výměnu názorů a účast na online 
anketách; 

12. domnívá se, že pokud budou úředníci nabádáni k tomu, aby pravidelně 
poskytovali médiím rozhovory, bude možné snáze odstraňovat komunikační překážky 
mezi orgány EU a občany, a představuje tak EU s lidštější tváří;

13. považuje síť Europe Direct za významný nástroj pro zodpovídání dotazů občanů 
prostřednictvím e-mailu nebo bezplatného telefonátu odkudkoli v EU, který by jako 
takový měl získat větší publicitu;

14. je přesvědčen, že by orgány EU měly zahájit další diskuse o Evropě a měly by ihned
v praxi uplatnit koncepty uvedené ve společném prohlášení „Partnerství pro komunikaci
o Evropě“, ve výše uvedené „Bílé knize o Evropské komunikační politice“ a ve výše 
uvedeném sdělení „Partnerství pro komunikaci o Evropě“;

15. je přesvědčen, že by orgány EU a členské státy měly koordinovat své úsilí v oblasti 
komunikace a budovat partnerství s občanskou společností za účelem dosažení co 
nejlepší součinnosti; 

16. vyzývá Komisi, aby na internetu ve větší míře publikovala konzultace týkající se politik
a iniciativ EU s cílem zajistit účast všech zainteresovaných stran v diskusi, zvláště pak 
malých a středních podniků a místních nevládních organizací;

17. domnívá se, že by větší informovanost o politických rozdílech mezi politickými stranami 
EU pomohla občanům ztotožnit se s různými koncepty budoucnosti Evropy a volit mezi 
nimi, a navrhuje, aby všechny strany představily svůj manifest pro volby do Evropského 
parlamentu v roce 2009;

18. navrhuje, aby Komise zahájila provoz internetových stránek, na kterých by všechny 
nevládní organizace, veřejné instituce a soukromé osoby mohly sdílet zkušenosti týkající 
se komunikačních projektů EU; vyzývá Komisi, aby na těchto internetových stránkách 
shromažďovala a zveřejňovala zkušenosti stran, na které se zaměřují činnosti financované
v rámci Plánu D;
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19. vyzývá Komisi, aby namísto nákladných a neúčinných celoevropských komunikačních 
kampaní o EU zahájila místní kampaně v malém měřítku, do kterých by byly zapojeny 
místní nevládní organizace; vyzývá Komisi, aby šířila osvědčené postupy, které 
prostřednictvím těchto kampaní získá;

20. vyzývá Komisi, aby lépe využívala audiovizuální materiál dostupný na stanici Europe
a za tím účelem navázala spojení s místními televizními kanály a komunitními médii, 
které mají zájem o získání vysílacího materiálu, s cílem oslovit více diváků;

21. domnívá se, že by orgány EU měly do svých politik začlenit závěry místních diskusí 
organizovaných pod záštitou Plánu D a zohlednit očekávání občanů v souvislosti s EU při 
rozhodování o nových právních předpisech; 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Komisi, Radě ministrů, 
Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Výboru regionů, Hospodářskému a sociálnímu výboru
a vládám a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropa je pro ty, jejichž předkové z ní v minulosti odešli hledat azyl nebo lepší budoucnost, 
Starým kontinentem. Pro ty, kteří do ní utíkají před chudobou nebo tyranií, je Evropa 
Kontinentem naděje. Pro Evropany žijící na Balkáně nebo ve východní Evropě, kteří věří, že 
by pro ně členství v Evropské unii znamenalo vstupenku do klubu privilegovaných, je Evropa 
Příslibem. Evropa rovněž znamená Evropskou unii, alianci dvaceti sedmi členských států, 
jejichž občané jen zřídka sdílejí optimistické představy lidí žijících mimo EU: daleko častěji 
výhody, které Unie poskytuje, kritizují nebo dokonce popírají. Odborníci zabývající se 
komunikační politikou EU usilují o to, aby co nejlépe šířili plody evropské integrace, ale 
jejich snaha někdy připomíná spíše přednášku než dialog s občany. Z tohoto důvodu 
zpravodaj vyzývá evropské orgány k zahájení aktivního dialogu s občany, v rámci kterého 
budou mít řadoví občané, představitelé nevládních organizací, novináři a mediální pracovníci 
možnost sdělit, jakým způsobem by představili výhody evropské integrace. Zpravodaj 
uspořádal konference s představiteli nevládních organizací, ekologickými aktivisty a novináři
v Maďarsku a rovněž shromáždil jejich doporučení ve formě e-mailů. Jedna z těchto 
konferencí se konala v Budapešti za přítomnosti více než sta účastníků, další konference se 
konaly v Miskolci a Békéscsabě. Zpravodaj neměl dost času ani možností k tomu, aby 
zorganizoval takovéto konference v jiných členských státech, ale bylo by přínosné uspořádat 
je v budoucnosti. 

Občané, kteří se zabývají evropskou problematikou nebo ji studují, jsou s evropskou integrací 
obvykle obeznámeni a chápou její význam. Průzkumy veřejného mínění Eurobarometr ovšem 
ukazují, že další evropskou integraci daleko častěji odmítají občané s nižším vzděláním
a nižšími příjmy. Evropská myšlenka nachází odezvu většinou u vzdělané, bohaté části 
evropské společnosti. Občané s nižším vzděláním a nižšími příjmy mají malý přístup
k informacím o evropských politikách, které jsou navíc zaměřené zejména na studenty
a mladé odborníky. To je důvod, proč zpravodaj naléhavě vyzývá Komisi, aby rozšířila dialog 
na nové cílové skupiny a za tím účele vypracovala neelitářské komunikační plány, které by do 
problematiky EU zapojily také občany žijící v malých městech a na vesnicích, dělnickou třídu
a občany v důchodovém věku. Mít komunikační plány pouze pro elitu a studenty nestačí: 
komunikační plány by měly oslovovat také občany žijící na venkově, manuální pracovníky
a občany v důchodovém věku. 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů k oslovení řadového občana je televize. Zpravodaj tudíž 
vyzývá Komisi, aby veřejnosti umožnila sledovat televizní programy týkající se evropské 
problematiky prostřednictvím smluv o službách, které zajistí plnou vydavatelskou nezávislost 
ve všech dvaceti třech oficiálních jazycích. To by přispělo ke zvýšení podílu zpráv
s tématikou EU v médiích, který v členských státech v současnosti činí 10 %, čímž se 
dokonce řadí za podíl zpráv vztahujících se ke Spojeným státům. Vzhledem k tomu, že naši 
novináři nejsou méně kvalitní nebo méně talentovaní než američtí novináři, měl by takovýto 
kanál, jakým může být třeba kanál Euronews, získat stejný vliv, profesionální úroveň
a popularitu jako CNN. Je rovněž nepřijatelné, aby stanice Euronews – projekt 
spolufinancovaný EU – nevysílala ve všech oficiálních jazycích členských států. Komise by 
pro tento účel měla vyhradit finanční zdroje. Kanál Euronews by si měl rovněž uvědomit –
a zohlednit to ve svých programech – že Evropa není jen několik velkých zemí západní 
Evropy; Finsko, Maďarsko nebo Bulharsko jsou také částí naší společné Evropy. 
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Mladé a vzdělané občany lze většinou oslovit prostřednictvím internetu. Sdělení 
„Komunikace o Evropě prostřednictvím internetu – Zapojení občanů“ stanoví jasné cíle 
týkající se změny internetové stránky „Europa“ na webovou stránku verze 2.0 zaměřenou na 
služby, která umožní získat zpětnou vazbu na základě názorů občanů a podpoří aktivní dialog. 
Nové internetové stránky by měly být uvedeny do provozu před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2009, aby bylo možné účinně poskytovat informace občanům o evropské 
problematice. Projekt EUTube je rovněž zajímavý. Má ovšem méně než 8000 uživatelů
a poměrně málo návštěv ve srovnání s programy na Youtube a je ho tedy nutné vylepšit, aby 
oslovil více diváků.

Evropa má společnou historii, která je ovšem v členských státech, a dokonce i v některých 
regionech, vyučována a vnímána odlišně. Zpravodaj proto navrhuje vypracování jednoletého 
studijního programu společného pro celou Evropu, který se bude zabývat dějinami Evropy po 
roce 1945 a který bude využíván v rámci druhého stupně základního vzdělávání. Tento 
program společně vypracují odborníci z členských států ve dvaceti třech úředních jazycích.
Program by měl rovněž obsahovat dějiny a pracovní mechanismy Evropské unie, včetně práv 
jejích občanů. Tento studijní program by členské státy mohly dobrovolně přijmout jako 
základ všeobecných znalostí o Evropě na středních školách. Zpravodaj rovněž vítá myšlenku 
otevření Muzea evropských dějin v Bruselu v blízkosti budovy Evropského parlamentu. 
Zpravodaj vítá návrh jistého maďarského profesora a na jeho radu navrhuje založení Evropské 
otevřené univerzity. Ta by měla být otevřená všem evropským občanům bez ohledu na 
národnost, věk a kvalifikaci a měla by být přístupná zdarma. Souhrnný studijní program 
Evropské otevřené univerzity by obsahoval dějiny, cíle, orgány, politiky a možný budoucí 
vývoj Evropské unie. Univerzita by mohla vyvíjet svou činnost ve stávajících budovách 
vzdělávacích institucí ve spolupráci s Komisí a byla by jedním z prostředků, které by 
uváděly do praxe nedávno schválené společné prohlášení o partnerství pro komunikaci
o Evropě. Měla by ovšem také využívat nejpokročilejší technologie, jako jsou e-learning
a online přednášky, aby oslovila co největší část veřejnosti a aby mohl kurzy navštěvovat 
každý, kdo má zájem. 

Jen málo evropských občanů si je vědomo, jaké jsou společné cíle a rozdílné postoje 
evropských politických stran. Pokud budou politické rozdíly mezi evropskými politickými 
stranami zřetelné, může to pomoci občanům ztotožnit se s různými koncepty budoucnosti 
Evropy. Zpravodaj tudíž navrhuje, aby všechny evropské politické strany představily svůj 
manifest pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 v dlouhé i zkrácené verzi, aby 
oslovily různé vrstvy společnosti.


