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„Evropská politika musí být především
podporována evropskými občany“

→ Jak se musí Evropská unie změnit, aby znovu nabyla důvěru?
→ Jak zajistit, aby byla EU spravedlivější, demokratičtější a inkluzivnější?

Zhoršující se postoj občanů k EU
• Především v posledních deseti letech se snižuje důvěra v Evropskou unii a její
instituce
• Růst euroskepticismu (pro zachování větší suverenity národního státu)
• Malý zájem o účast ve volbách do Evropského parlamentu

Zhoršující se postoj občanů k EU
• Příklad Francie (jedna ze zakládajících
zemí)

Problémy, kterým EU čelí v posledních letech
• Krize eurozóny (19 zemí)
• Vysoký veřejný dluh části eurozóny, nezodpovědná fiskální politika
• Nejznámější je problém Řecka: obrovské zadlužení, podvody vlády,
mezinárodní půjčky a odpouštění části dluhu
• Nejzadluženější země: Řecko, Itálie, Portugalsko, Belgie, Francie
• Může nastat další krize; kritika, že je euro neudržitelné

• Brexit a potenciální odchod dalších států
•
•
•
•

Rozhodnutí Velké Británie o odchodu z EU
Velké problémy při nalézání řešení
Hrozba odchodu dalších zemí – problémy VB ale odrazují
Následky brexitu pro ostatní země EU

Problémy, kterým EU čelí v posledních letech
• Migrace
• Vyvrcholení evropské migrační krize v roce 2015 (1 200 000 žádostí o azyl)
• Kontroverzní téma – uprchlické kvóty na přerozdělení uprchlíků
• Země zasažené migrační vlnou: Itálie, Řecko, Německo, Rakousko
• Proti návrhu: ČR, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
• Slovensko a Maďarsko podaly žalobu na Radu Evropské unie

• Velké neshody mezi státy, nejednotnost, nesolidarita

• Růst nacionalistických a euroskeptických stran
• Přiživují se na obavách občanů (nárůst po migrační krizi)
• Cílem je často boj proti EU, zničení EU → ohrožení hlavně malých států

→ Velká roztříštěnost Evropy
→ Seskupení 28 států – velké rozšíření o 10 států v r. 2004
→ Rozmanitost členských zemí, různé potřeby, různá úroveň
→ Chybějící kontakt s obyčejnými občany států
→ Neinformovanost občanů o fungování EU a jejím přínosu

Znovunabytí důvěry občanů?
→ Je třeba především informovat občany o dění v EU, fungování, přínosech
• K euroskepticismu vede také nízká informovanost občanů
• Příklad ČR – zlý Brusel, negativní postoj, populisté a nacionalisté na sebe strhávají
pozornost médií a i lidí (manipulace, že přispíváme více, než získáváme)
• Pouze 39 % Čechů vnímá členství v EU pozitivně

• Špatná informovanost i o konkrétních přínosech pro občany
• Kohezní politika (snižování rozdílů mezi regiony) – občané neví, jaký efekt fondy
přinesly v jejich regionu, co díky nim získali
• Otevřenost: práce, studium, cestování v rámci celé EU
• Mladí lidé: financování projektů, výjezdy Erasmus+

Znovunabytí důvěry občanů?
• Lidé zapomínají nebo si neuvědomují prvotní důvod pro vznik EU
• Evropský kontinent zničený válkou v r. 1945 → rekonstrukce Evropy
• Počátek spolupráce Francie a Německa → zabránění dalším světovým konfliktům
• Evropa jako jednotný celek → větší konkurenceschopnost (Čína, USA)

→ Je třeba tato fakta připomínat
→ Zlepšit komunikační strategii EU → média, IT, sociální média, školy, lidé
•
•
•
•

Vysvětlit přínosy EU jak konkrétně v blízkosti lidí, tak celkově fungování EU, procesy
Důležitá role médií → podpora nezaujatých informovaných médií
Mladí lidé jsou budoucnost Evropy → probudit zájem v nich
Každý z nás → diskuze s kamarády, rodiči, prarodiči, sousedy

Znovunabytí důvěry občanů?
• Umožnit občanům více se podílet na rozhodování v EU → možnost ale už je!
→ Podnítit zájem o volby do Evropského parlamentu
• Poslanci EP jsou přímo voleni občany – možnost ovlivnit směřování EU
• Dlouhodobě průměrná nízká volební účast
Country
2014 (%)
Belgium
89,64
• Nárůst v posledních volbách v květnu 2019
• Průzkum: Více mladých s proevropským smýšlením
Year of elections

Participation (%)

2019 (%)
89,00

Czech Republic

18,20

28,72

France

42,43

50,97

Italy

57,22

56,09

1979

61,99

1984

58,98

Luxembourg

85,55

84,10

1989

58,41

Hungary

28,97

43,36

1994

56,67

Germany

48,10

61,50

1999

49,51

2004

45,47

Netherlands

37,32

41,80

2009

42,97

Poland

23,83

43,00

2014

42,61

Lithuania

47,35

52,88

2019

50,95

Znovunabytí důvěry občanů?
• Další pozitivní zjištění po letošních evropských volbách
→ Odpovídalo 28 000 občanů EU, hloubkový průzkum Eurobarometr

→ Postupně můžeme

→ Příslib do budoucna

tato čísla zlepšovat

pro další fungování EU

Děkujeme za pozornost!

