
Debata o budoucnosti EU 
 

Záznam z online setkání Všeobecné pracovní skupiny, 
které se konalo 14. 12. 2020 od 17. 30 do 19.40 hodin 

 
Účastníci: Zdeněk Bárta, Marie Bohatá, Zuzana Brzobohatá, Alexandr Fanta, Petr 
Fleischmann, Ladislav Garassy, Tomáš Chlebeček, Ivo Kaplán, Yvona Kreuzmannová, Eva 
Kružíková, Pavel Mertlík, Lidmila Němcová, Edvard Outrata, Tomasz Peszyński, Martin 
Potůček, Lucie Rybová, Česlav Santarius, Karel Schwarz, Jan Sokol, Vladimír Špidla, 
Stanislav Štech, Pavel Trantina 
 
Omluveni: Jan Fischer, Štěpán Jurajda, Anna Kárníková, Jiří Krist, Miloš Rejchrt 
 
Program: 

- Přivítání, organizační a technické pokyny (Karel Schwarz) 
Kromě organizačních a technických pokynů požádal účastníky o souhlas s nahráváním 
videozáznamu setkání za účelem vyhodnocení a pořízení zápisu. 

- Úvodní slovo (Vladimír Špidla) 
Cílem našich snah je aktivně vstoupit do debaty o budoucnosti EU. Prvním významným cílem 
by měla být konference konaná nejraději v Senátu (protože první proběhla v Poslanecké 
sněmovně v únoru t.r. a Senát se evropskou agendou zevrubně zabývá), pravděpodobně na 
přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2021, která přinese výstupy pro další debatu. Cílem dnešního setkání 
je posunout se významně v přípravě debaty a konference. Rozhodující částí tohoto setkání 
bude diskuse nad podklady, které jste dostali. Záměrem je dohodnout se na tématech a vést 
k jednotlivým tematickým okruh ům diskusi, jejímž výsledkem může být odmítnutí nebo 
změny témat nebo textu anotace. Pokud se ukáže potřeba diskutovat déle, můžeme se sejít 
znovu v jiném termínu.  

- Perspektivy ČR v EU – připomínky: 
Diskuse k předloženému návrhu dokumentu: 
Tomasz Peszyński: Jaký má být smysl dokumentů a celé debaty (konference)? 
Karel Schwarz: Chceme nastartovat debatu co nejdříve v tematických skupinách a následně 
v širší veřejnosti až EU oficiálně zahájí debatu (konferenci) v rámci celé EU (zřejmě k tomu 
dojde v průběhu portugalského předsednictví v 1. pololetí 2021). Navržené 3 dokumenty 
schválené konsensuálně Všeobecnou skupinou mají být úvodním vodítkem pro tematické 
skupiny, do nichž je přihlášeno téměř 150 účastníků. 
Martin Potůček: Postrádám ve skupinách politickou dimenzi, navrhuji rozšířit zadání pro 
Ekonomicko-institucionální skupinu. Není jednotná politika ČR ve vztahu k EU – je třeba se 
tomu v debatě věnovat. 
Karel Schwarz: Tato připomínka byla už při setkání v Poslanecké sněmovně, proto právě 
vznikla Všeobecná skupina, jejímž úkolem to bude. 
Ivo Kaplán: Další jednání o politické dimenzi EU by mělo vycházet z debaty v tematických 
skupinách (bezpečnost, ekonomika), takže jistě budou vstupy pro politickou debatu. 
Vladimír Špidla: Tato přípravná fáze debaty má také technicko-organizační charakter a její  
součástí bude příprava publika konference. 
Lucie Rybová: Mají-li pracovní skupiny vyjít z dokumentu, není jisté, že budou respektovat 
všechny uvedené výzvy. Chybí tam postavení člověka a základní lidská práva. Navrhuji, aby 
skupiny dostaly avízo věnovat se nejen úzké problematice svého tématu, ale také průřezovým 
tématům. 
Karel Schwarz: Je to v tomto duchu koordinátory skupin připravováno.   



Vladimír Špidla: Skupiny jsou autonomní, mohou se zabývat širokými i úzkými tématy. 
Dokument je otevřený, vyzývá Lucii Rybovou, aby napsala v tomto smyslu odstaveček 
k průřezovým tématům „lidská práva“. Lucie Rybová souhlasí. 
Karel Schwarz vyzval všechny členy Všeobecné skupiny, aby poslali písemně návrhy na 
další průřezová témata. 
Yvona Kreuzmannová: Vítá otevřenost dokumentů a možnost jejich doplnění. Nevidí 
v dokumentu slovo kultura, ale vítá samostatnou tematickou skupinu pro oblast kultury. 
Stanislav Štech: Jak stihneme workshop ve skupině do konce roku? Dostat debatu k lidem a 
získat lidi pro myšlenky EU bude obtížné, bude třeba přetavit texty do jiné dikce pro oslovení 
občanské společnosti, to nebude práce na jeden workshop. 
Karel Schwarz: Upravíme: 1 workshop za 2-3 měsíce. Veřejnost oslovíme v jiných 
dokumentech. 
Pavel Trantina: Ve skupině Vzdělávání budeme diskutovat občanská práva a vzdělávání 
občanů. Všechny tematické skupiny si rozeberou průřezová témata. 
Tomasz Peszyński: Budeme o popularizaci debaty mluvit v rámci tohoto dokumentu anebo 
zvlášť? 
Vladimír Špidla: Snažíme sehnat kontakty na novináře, abychom zajistili mediální propagaci 
a PR v širším prostoru, plánujeme to separátně před konferencí v Senátu. 
Petr Fleischmann: Rozdělení na skupiny je jen instrumentální, protože každé téma se týká 
všech skupin. 
Karel Schwarz: Není zásadní námitka proti tomuto dokumentu, první dokument jsme tedy 
s navrženými úpravami schválili. 

- Základní obrysy debaty – připomínky: 
Diskuse k předloženému návrhu dokumentu: 
Marie Bohatá: Při oslovení veřejnosti je nutno věnovat zvláštní pozornost mladé generaci. 
Navrhuje využít potenciál občanské společnosti a soustředit se na to, jak toho docílit. 
Karel Schwarz: Ano, skupiny je třeba doplnit o zástupce neopominutelných organizací 
občanské společnosti, je to úkol koordinátorů skupin, ale podněty mohou dávat všichni 
členové skupin. 
Pavel Trantina: Podařilo se získat do skupiny Vzdělávání zástupce České rady dětí mládeže, 
kteří přinesou pohled mladých lidí. 
Eva Kružíková: Bude třeba se spojit s neformálními a netradičními sdělovacími prostředky, 
s youtoubery a s lidmi na sociálních sítích, kteří umí oslovit mladé. 
Karel Schwarz: Všichni pošlete tipy a kontakty na zapojení mladých lidí do skupin. Do 
dokumentu přidáme roli mládeže a organizované občanské společnosti, pokud tam ještě není 
zmíněna. Není další připomínka, také druhý dokument jsme s navrženými úpravami schválili. 

- Debata o budoucnosti EU (problémy – otázky – témata): 
- Výzvy stojící před EU – rozprava 
- Zahraniční politika EU  – rozprava 
- Vnit řní uspořádání a další vývoj EU – rozprava 

Diskuse k předloženému návrhu dokumentu: 
Martin Potůček: Výzvy v dokumentu jsou formulovány z hlediska kontextu, ve kterém se EU 
bude nacházet. EU se však nachází uprostřed řetězce krizí, například COVID bude vyvolávat 
následné napětí. Vidím jako zásadní problém hledání odpovídající institucionální změny 
architektury EU v konfrontaci s těmito krizemi. Daří se to jen zprostředkovaně, oslabuje to 
EU zevnitř. V dokumentu chybí, jak EU zareaguje na tyto výzvy. 
Vladimír Špidla: Dokument má zabránit nežádoucímu resortismu, protože zásadní výzvy 
v současné době mají komplexní charakter. Například klimatická změna nastupuje takovou 
rychlostí, že nezbude nic jiného než na globální úrovni zásadním způsobem zvýšit kapacitu 
spolupráce na úroveň, která dosud nikdy neexistovala. Každá z výzev má celou řadu aspektů, 



které mohou z různých úhlů pokrývat jednotlivé tematické skupiny. Problém EU v současné 
době je problémem legitimity moci, kterou má z doby 2. světové války, ale nyní je třeba 
hledat novou legitimitu odpovídající současné době se všemi těmi krizemi. To je součástí 
třetího okruhu výzev v předloženém dokumentu. 
Zdeněk Bárta: Integrita společenství vzniká a upevňuje se velmi často v situaci nebezpečí. 
Mladá generace dnes začíná pociťovat environmentální nebezpečí, na to by se mělo 
navazovat. Doporučuji najít někoho, kdo umí mluvit jazykem mladých lidí, aby je dokázal 
získat pro znovunajití potřeby evropské integrace. 
Martin Potůček: Navrhuje změnit název třetího okruhu výzev: „Vnitřní krize, další vývoj a 
vnitřní uspořádání EU“. 
Vladimír Špidla: Upřesňuje: „Vnitřní problémy EU, její další vývoj a vnitřní uspořádání“. EU 
má méně krizí než Rusko nebo Čína. 
Tomasz Peszyński: Okruhy výzev neodpovídají rozdělení skupin. Jak zajistíme, aby každá 
výzva byla v některé skupině prodiskutována? 
Vladimír Špidla: Témata výzev jsou apriori průřezová, takže předpokládáme, že se jimi budou 
zabývat všechny skupiny. Všeobecná skupina by se měla seznamovat s výstupy ze všech 
tematických skupin a projednávat je. 
Karel Schwarz: Právě proto jsou ve Všeobecné skupině všichni koordinátoři skupin a kromě 
toho ještě 2-3 další zástupci z každé tematické skupiny. Budeme sledovat a vyhodnocovat 
práci tematických skupin. Na podnět Pavla Trantiny na chatu, upravíme podtitul dokumentu 
„(výzvy – problémy – otázky – témata)“. 
Ivo Kaplán: Závažná je neznalost záležitostí EU u lidí v nových členských zemích EU. Proto 
je důležité, aby debatující byli seznamováni s fungováním EU, zejména mladí lidé. 
Lucie Rybová: Bylo by dobré dát dokumenty mladým lidem, aby texty upravili tak, aby se 
staly sdělnými. 
Karel Schwarz: Chápu to jako podnět k vypracování nového dalšího dokumentu pro 
oslovování veřejnosti. Dokumenty, které dnes projednáváme jsou určeny pro rychlé 
nastartování práce skupin, neměli bychom je tedy zdržovat většími úpravami. 
Eva Kružíková: Souhlasím, ve všech skupinách by však měly zaznít pozitivní příklady, které 
souvisí i s legitimitou EU, k čemu je EU dobrá, k čemu ji máme, v čem nám pomáhá a v čem 
jako celek může mít EU význam. 
Pavel Mertlík: Myslím, že mladá generace je sice hodně různorodá, ale její úroveň není vůbec 
špatná. Vysokoškoláci, zejména ti, kteří prošli programem Erasmus, jsou významným 
potenciálem, který bychom měli využít, a to i ve vztahu k těm mladým lidem, kteří jejich 
zkušenost nemají. Jsou jich desetitisíce, mají zcela konkrétní zkušenosti s využíváním 
evropských programů a z vysokoškolského prostředí v zemích EU, takže je pro ně EU 
přirozeným životním prostorem, s kterým počítají ve svém životě a kterou považují za zcela 
legitimní. Trvalé uzavření do nějakého národního státu je pro ně nepředstavitelné.  
Karel Schwarz: Doplníme ještě dokument v tomto smyslu. 
Ivo Kaplán: Teď je velká diskuse, kvůli které se mimo jiné zdržuje zahájení celé debaty na 
evropské úrovni, zda mají být projednávány institucionální změny EU. Řada členských 
zemí EU nechce tyto změny projednávat a na druhé straně Evropský parlament nechce, aby 
z projednávání byly zásadně vyloučeny. O tom bychom měli mluvit ve Všeobecné skupině. 
Marie Bohatá: Ještě tady nezaznělo, že významnou úlohu v řešení budoucích výzev 
samozřejmě musí hrát byznys a že je třeba nastartovat nové formy spolupráce všech aktérů ve 
společnosti. Navrhuji tuto myšlenku také ještě někam začlenit. 
Tomasz Peszyński: Dokument logicky předpokládá debatu nad rámec stávajících smluv, ale 
navrhuji napsat to tam ještě výslovně a jasněji. 
Vladimír Špidla: Na základě této diskuse se pokusíme najít vhodnou formulaci, například: „je 
na místě uvažovat o změnách smluv EU“. 



Karel Schwarz: Naše síť EAPN ČR požaduje, aby se debatovalo bez omezení, aby nebylo 
stanoveno, že o určitých věcech nebudeme mluvit, ale na druhou stranu bychom neměli 
předjímat, že se smlouvy změní. 
Tomasz Peszyński: Já bych to neskrýval, bude dobře, pokud to někoho vyprovokuje k diskusi. 
Edvard Outrata: Jsem pro úplně otevřenou debatu, ale nevím, jestli je nejlepší, napíšeme-li, 
že se to může týkat změny smluv, odradíme tím celou skupinu lidí. Toho se musíme obávat. 
Ono se to stejně vyvine tímto směrem. 
Lucie Rybová: Dokumentu by prospěl úvodní odstaveček, který dá rámec celé debatě a kde 
můžeme uvést to, co bylo v diskusi řečeno. Dále navrhuji doplnit text o konkrétní otázky 
k debatě, směřující k výzvám, které by text polidštily. 
Karel Schwarz: To vyžaduje další rozpracování textu, které zde zřejmě nejsme schopni rychle 
provést. Když to nyní budeme rozpracovávat, nerozběhneme včas ty skupiny. Ale je to 
důležité pro další fázi debaty mezi širšími vrstvami občanů. 
Vladimír Špidla: Chci vás požádat, abyste zformulovali všechny otázky, které vás 
napadnou, a poslali nám je, ale zařadíme to mimo tento dokument. 
Zdeněk Bárta: Bylo by vhodné pro diskusi v širší společnosti, aby zazněly lidské 
argumenty, proč je třeba evropská integrace. 
Ivo Kaplán: Těžko mohou diskutovat lidé, kteří o věci nic nevědí nebo jen málo. Přesto jsou 
v debatě důležité hlasy mladých a z regionů. Měli bychom promýšlet (a hlavně lidé 
z akademické sféry), jakým způsobem bychom to mohli provést, aby se k nim nezkreslené 
informace o EU dostaly. 
Karel Schwarz: Diskusi můžeme uzavřít: Je konsensus, že Vladimír Špidla doplní do 
dokumentu úvodní odstavec, a otázky k jednotlivým bodům dokumentu zařadíme do 
dalšího dokumentu rozpracovávajícího text do srozumitelnější verze. Protože nejsou další 
připomínky, dokument je včetně navržených změn schválen. 

- Tematické pracovní skupiny – představení koordinátorů: 
Karel Schwarz: Koordinátoři skupin připravují pro své skupiny návrh základního vstupního 
dokumentu k debatě. Tyto návrhy dostanou k vyjádření také členové Všeobecné skupiny a 
následně budou projednány a  schváleny v příslušné tematické skupině. Vyzval přítomné 
koordinátory tematických skupin, aby stručně seznámili se zaměřením skupin, které vedou: 
Yvona Kreuzmannová (skupina Kultura): Informovala jsem zásadní profesní organizace 
v kultuře o vzniku skupiny a přizvala jsem je. Předložila jsem klíčové teze pro skupinu 
nadoborově a budeme je diskutovat: Tematické skupiny jsou zde od toho, aby vycházely ze 
společných témat. V ČR je hodně věcí, které nefungují a nejsou k dispozici (data, analýzy, 
vize kultury). Uvítám připomínky k tezím, které jsem vám poslala: kvalita života, rovnost 
v přístupu ke skupinám obyvatel, vztah k životnímu prostředí, využívání nových technologií. 
Chci se zabývat konkrétními klíčovými problémy sektoru kultury a oživit skupinu o lidi, kteří 
v občanské společnosti kulturou hýbou. 
Zdeněk Bárta: Součástí občanské společnosti i kultury jsou církve. Doporučuji vtáhnout ke 
spolupráci v kulturní skupině nějakého moudrého člověka z oblasti církví. 
Pavel Mertlík (Ekonomicko-institucionální skupina): Ve vstupním dokumentu pro naši 
skupinu jsou 3 části, které se týkají věcných změn v ekonomice, makroekonomických 
důsledků sociálních změn a změn v institucionálním uspořádání EU, které budou probíhat 
v nadcházejících letech. Očekávám, že té třetí části se ujme někdo jiný, komu je ta 
problematika bližší, než mně první 2 části. 
Ivo Kaplán (skupina Bezpečnost a obrana): 
Vítám, jak jsou teze pro oblast ekonomicko-institucionální zpracovány, zejména to, že se 
nevyhýbají otevřeně i otázkám, na které se mohou ptát prostí občané a na jejichž formulaci 
teď hledáme recept, aby nám ti lidé rozuměli. Nyní bychom se však měli soustředit na to, 
abychom do konce února příštího roku připravili materiál obsahující všechny složky a 



parametry, které v dnešní diskusi byly zmíněny. Skupina pro bezpečnost a obranu má 
k dispozici 8 dokumentů, které budeme probírat  na online setkání 17. 12., kde by se měly 
vytvořit podskupiny pro řešení dílčích problémů této skupiny, které vytvoří dílčí výstupy tak, 
abychom mohli do konce ledna 2021 předložit shrnující materiál pro Všeobecnou skupinu, 
věnovaný klíčovým aspektům bezpečnostní a obranné politiky, zajišťujícím, aby EU vůbec 
přežila. 
Karel Schwarz (skupina Sociální a zdravotní): Vyjdeme za dvou dokumentů EU, 
připravených Junckerovou Evropskou komisí koncem roku 2018: Evropský pilíř sociálních 
práv, přijatý na sumitu EU, a Budoucnost Sociální Evropy. Nová Evropská komise 
zdůrazňuje důležitost adekvátních sociálních opatření doprovázejících stěžejní politiky EU 
pro další úspěšný rozvoj EU a hlavně pro její podporu obyvatelstvem členských států EU. I 
v této oblasti nechceme debatu nijak limitovat dosavadním uspořádáním kompetencí v EU. 
Pavel Trantina (skupina Vzdělávání): Budeme se opírat hodně o participaci členů této 
skupiny. Teze budou členěny do 3 částí: kompetence pro budoucnost (jejich rozvoj a 
uznávání, kompetence pro Evropu, občanské kompetence a kritické myšlení, uznávání 
kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém), evropský prostor vzdělávání 
(evropské programy na podporu vzdělávání) a vzdělávání v EU (co bychom měli dělat v ČR a 
co v EU, aby lidé měli co nejvíce relevantních informací i o EU). 
Koordinátorka Environmentální skupiny nebyla přítomna, informace o této důležité skupině 
budou poskytnuty později. 

- Závěrečné shrnutí (Karel Schwarz, Vladimír Špidla) 
Jak budeme dál pracovat? Je důležité, abychom byli i nadále v kontaktu. Schůzky by 
neměly být často. Budeme doufat, že příští schůzka nebude online, ale kontaktní „tváří 
v tvář“. Vyzýváme, aby cokoliv kteréhokoliv člena této Všeobecné skupiny k dnes 
projednaným dokumentům a k debatě o budoucnosti EU napadne jste nám poslali nejlépe 
emailem na adresu: debata@eapncr.org . Současně očekáváme, že každý z členů skupiny 
bude postupovat podle toho, co jsme zde dnes dohodli. Příští schůzku Všeobecné skupiny 
předpokládáme v druhé polovině ledna 2021, termín včas sdělíme. Počítáme také s aktivní 
účastí členů Všeobecné skupiny v tematických skupinách. 
Tomasz Peszyński: Měli bychom se zabývat propagací debaty a naší činnosti a konference. 
Navrhuji k tomu uspořádat zvláštní setkání Všeobecné skupiny, kde bychom to podrobně 
prodiskutovali a připravili. Kde lze zjistit zda členové tematických skupin byli kontaktováni, a 
pokud ne, proč? 
Karel Schwarz: Členům všech tematických skupin bude teprve do konce tohoto roku zaslán 
úvodní email k zahájení jejich práce ve skupinách společně se základními dokumenty, které 
jsme dnes projednali a schválili. Dříve to nebylo z uvedených důvodů možné. Dále pak bude 
práce skupin v režii koordinátorů s technickou a organizační podporou jejich neziskových 
organizací, které se k tomu uvolili, popřípadě EAPN ČR. 
Některé setkání Všeobecné skupiny věnujeme propagaci a PR, ale pravděpodobně asi 
v únoru, kdy bude snad již zřejmé, zda jsme pro organizování a koordinaci debaty obdrželi 
podporu z programu EU, o kterou jsme již v září požádali z programu Evropa pro občany 
s termínem zahájení projektu od 1. 3. 2021. Způsob a rozsah propagace a PR bude záviset 
nejen na této podpoře, ale také na tom, jaké budou podmínky a harmonogram celoevropské 
debaty (konference) o budoucnosti EU, kterou předpokládáme, že EU vyhlásí v průběhu 
portugalského předsednictví Radě EU, tj. v 1. pololetí 2021. Všechny  tyto důvody svědčí pro 
zahájení propagační kampaně nejdříve k 1. 3. 2021 v souvislosti s chystanou konferencí 
v Senátu. 
Děkujeme velmi za aktivní účast na dnešním setkání Všeobecné skupiny a za to, že jste 
připraveni v této debatě pokračovat. 
 



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): 
- 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.  

 
Zapsal: 
Karel Schwarz, tajemník Všeobecné pracovní skupiny 
777716632 
Email: debata@eapncr.org 
 
 
 
 


