Debata o budoucnosti EU
Online setkání Všeobecné pracovní skupiny,
které se konalo 14. 12. 2020 od 17. 30 do 19.40 hodin

Přehledné shrnutí závěrů, výsledků a úkolů setkání v bodech:
1. Obecné závěry a další postup debaty o budoucnosti EU:
- debatovat bez omezení témat, právního rámce a navrhovaných opatření,
- je na místě uvažovat i o změnách stávajících základních smluv EU,
- nastartovat nové formy spolupráce všech aktérů ve společnosti včetně podnikatelských
subjektů, občanské společnosti a sociálních partnerů,
- využít potenciálu mladých lidí, například studentů programu Erasmus,
- uspořádat konferenci v Senátu Parlamentu ČR na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2021.
2. Upravit 3 základní dokumenty k debatě o budoucnosti EU, které jsou vodítkem pro
všechny skupiny včetně tematických pracovních skupin (odpovídá Karel Schwarz):
a) Perspektivy ČR v EU:
- jeden workshop za 2-3 měsíce (místo jeden workshop do konce roku).
b) Základní obrysy veřejné debaty o budoucnosti EU:
- doplnit pro všechny skupiny: shromažďovat pozitivní příklady fungování EU a
argumenty pro legitimitu budoucí existence EU,
- uvést, že průřezová témata jsou úkolem všech skupin,
- doplnit roli mládeže a organizované občanské společnosti,
- doplnit spolupráci byznysu (podnikatelských subjektů),
- doplnit politickou dimenzi EU k úkolům Všeobecné pracovní skupiny,
- doplnit vypracování dokumentů srozumitelných pro občany včetně mladých lidí,
- připojit odstaveček k průřezovým tématům (navrhne Lucie Rybová).
c) Debata o budoucnosti EU:
- změnit podtitul dokumentu: (výzvy – problémy – otázky – témata),
- včlenit úvodní odstaveček: EU v problémech (složité situaci), hledající novou
legitimitu (impulzy, výzvy), debata neomezující se tématy, ani právním rámcem, témata a
výzvy k projednávání ve všech skupinách včetně tematických (napíše Vladimír Špidla),
- změnit název 3. okruhu témat: Vnitřní problémy EU, její další vývoj a uspořádání,
- pro debatu se širší veřejností doplnit dokumenty snadno srozumitelné i pro mladé lidi,
- zmínit průřezový charakter výzev (problémů, otázek, témat) uvedených v tomto
dokumentu (pro všechny skupiny).
3. Vypracovat další navazující dokumenty, zejména pro oslovení veřejnosti, a zejména
mladých lidí,
- které by byly srozumitelné a psané přitažlivou formou,
- obsahující otázky k jednotlivým výzvám, problémům a tématům,
- podněcující debatu širokých vrstev občanů.
4. Úkoly pro Všeobecnou pracovní skupinu (kde není uvedena odpovědná osoba,
odpovídají koordinátoři pracovních skupin):
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-

-
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-
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poslat k zahájení debaty ve skupinách členům všech pracovních skupin úvodní email
spolu se základními dokumenty pro debatu o budoucnosti EU, které schválila
Všeobecná pracovní skupina – odpovídá Karel Schwarz,
vycházet při debatě o politické dimenzi EU z debaty v tematických pracovních
skupinách, především v Ekonomicko-institucionální pracovní skupině,
technicko-organizační příprava plenárních setkání, workshopů a konferencí (s
podporou EAPN ČR),
příprava publika (účastníků) pro plenární setkání a konference,
seznamovat se s výstupy ze všech pracovních skupin, projednávat je a sumarizovat,
poskytnout tipy a kontakty na zapojení mladých lidí do pracovních skupin, včetně
studentů zapojených do programu Erasmus – odpovídá každý člen Všeobecné
pracovní skupiny,
formulovat otázky („všechno, co vás napadne“) a poslat je koordinátorům debaty na
emailovou adresu: debata@eapncr.org – odpovídá každý člen Všeobecné pracovní
skupiny,
vyjádřit se k základním vstupním dokumentům všech tematických pracovních skupin,
které obdrží, a toto vyjádření poslat na výše uvedenou emailovou adresu – odpovídá
každý člen Všeobecné pracovní skupiny,
návrhy na další průřezová témata poslat na výše uvedenou emailovou adresu –
odpovídá každý člen Všeobecné pracovní skupiny,
tipy a návrhy na novináře a experty v oblasti PR a médií ke spolupráci při kampani
k oslovení veřejnosti prostřednictvím médií a sociálních sítí poslat na výše uvedenou
emailovou adresu – odpovídá každý člen Všeobecné pracovní skupiny,
věnovat některé z příštích setkání Všeobecné pracovní skupiny (pravděpodobně
v únoru 2021) problematice public relations a propagace debaty o budoucnosti EU a
jejího rozšíření mezi širokou veřejnost,
uskutečnit příští zasedání Všeobecné pracovní skupiny v 2. polovině ledna 2021.

5. Úkoly pro tematické pracovní skupiny (odpovídají koordinátoři tematických
pracovních skupin):
- doplnit tematické pracovní skupiny o neopominutelné zástupce organizací občanské
společnosti, podnikatelských subjektů, sociálních partnerů a o mladé lidi, zejména
aktivní „hybatele“ v příslušné oblasti,
- projednat a schválit v každé tematické pracovní skupině návrh základního vstupního
dokumentu pro příslušnou tematickou pracovní skupinu nejpozději do konce ledna
2021,
- pracovat autonomně v režii koordinátora příslušné tematické pracovní skupiny
s podporou příslušné oborové nevládní organizace, popřípadě s podporou EAPN ČR,
- politická dimenze EU bude diskutována především v Ekonomicko-institucionální
pracovní skupině (a ve Všeobecné pracovní skupině),
- diskutovat společná, průřezová a zastřešující témata ve všech skupinách a výstupy
k nim předat k vyhodnocení a sumarizaci Všeobecné pracovní skupině,
- vyhledávat a zaznamenávat pozitivní příklady o fungování EU (k čemu je pro občany
dobrá).
6. Úkoly v oblasti propagace a public relations k debatě o budoucnosti EU (odpovídá
Všeobecná pracovní skupina):
- dostat debatu k lidem a získat lidi pro myšlenky EU,
- uspořádat zvláštní setkání Všeobecné pracovní skupiny k přípravě PR a propagace
debaty o budoucnosti EU,

-

získat kontakty na novináře a mediální experty,
oslovit mladou generaci,
využít potenciál občanské společnosti,
spojit se s netradičními sdělovacími prostředky, s youtoubery a s lidmi na sociálních
sítích,
využít studenty v programu Erasmus,
zveřejňovat „lidské argumenty“, proč je zapotřebí evropské integrace,
zahájit PR a propagační kampaň k předpokládanému datu 1. březnu 2021 v souvislosti
s chystanou konferencí v Senátu Parlamentu ČR, v návaznosti na vyžádanou podporu
z komunitárního programu Evropa pro občany (bude-li schválena žádost EAPN ČR) a
na vyhlášení celoevropské debaty (konference) o budoucnosti EU portugalským
předsednictvím Radě EU.

