Roční zpráva o činnosti Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Uskutečněné projekty
„Posílení vazeb rovnosti mužů a žen a procesu policy making“. Cílem projektu bylo
změnit dosavadní situaci v Makedonii v rámci nerovného zacházení makedonských žen a
mužů posílením účasti různých organizací občanské společnosti při navrhování zákonů
týkajících se rovných příležitostí a sledování jejich uplatňování. V rámci tohoto projektu
byly zorganizovány semináře a workshopy, jejichž cílem bylo zvýšit vliv neziskových
organizací věnujícím se rovným příležitostem. Semináře byly určené primárně občanskospolečenským organizacím, dále také zástupcům místních orgánů. Projekt byl ukončen
studijní cestou do České republiky pro zástupce občansko-společenských organizací a
místních orgánů, při které se seznámili s fungováním českých iniciativ pro rovné
příležitosti a jejich vlivu na politické rozhodování. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s
Macedonian Women Lobby a organizací Deside a podpořen Evropskou komisí.

„Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie“. Projekt byl zaměřen na
zahájení odborné debaty v České republice na téma příštího víceletého finančního
rámce EU. Cíle projektu bylo dosaženo vytvořením odborných pracovních skupin, které
se zabývaly 7 odlišnými tématy vztahujícími se k rozdílným politickým oblastem finanční
perspektivy, jakož i příjmové části rozpočtu EU. Každá pracovní skupina vytvořila studii,
která poskytne doporučení české vládě ohledně vyjednávání o finanční perspektivě.
Studie byly následně publikovány. Výstupem projektu je publikace Česká debata o
víceletém finančním rámci Evropské unie. Projekt byl podpořen pražskou kanceláři
Heinrich Böll Stiftung a partnerem v tomto projektu byl Glopolis.
“Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy”.
Součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní
Evropy. EUROPEUM provádělo výzkum hlavních rysů lobbistické scény a její regulace
v kontextu České republiky. Studie o lobbingu obsahuje doporučení České republice
v této oblasti. Tyto národní studie, pokrývající situaci v daných zemích, představují velmi
důležitou součást projektu, neboť mají za cíl odhalit hlavní aspekty lobbistické scény a
její regulace v rámci národního kontextu (historické pozadí, definování lobbingu,
lobbistickou praxi, stanovené účely a známé důvody pro regulaci či neregulaci lobbingu).
Tyto zprávy posloužily jako jeden z hlavních zdrojů pro vytvoření širší komparativní
studie. Zakončením projektu byla mezinárodní konference pořádaná zadavatelem
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projektu PASOS. Think-tanky by měly být připravené se konstruktivně zapojit do
probíhajících dialogů a diskuzí ohledně lobbingu, majíce na paměti na prvním místě
zájem o transparentnost těchto aktivit, stejně tak i potřebu vytrvat ve své většinou
neziskové formě. Ta je argumentem pro zlepšování a implementaci práva a příslušných
politik, tak jak je to prováděno think-tanky, politicko –analytickými instituty či
společensko-občanskými organizacemi.
Polské předsednictví v Radě EU 2011: očekávání z hlediska České republiky a možnosti
spolupráce. Záměrem projektu je vytvořit platformu pro analýzu a debatu
pravděpodobných priorit polského předsednictví v Radě EU z hlediska priorit a zájmů
České republiky. Dílčí cíle projektu jsou prozkoumat očekávání České republiky od
polského předsednictví v Radě EU v oblasti jeho pravděpodobných priorit, zejména
v oblasti vnitřního trhu, finanční perspektivy 2014 – 2020, energetiky a energetické
bezpečnosti, Východního partnerství a společné zahraniční a obranné politiky EU;
vytvořit platformu pro diskusi o těchto otázkách mezi českými a polskými partnery,
především z řad akademické obce, zástupců státní správy, politických představitelů a
médií; přispět k lepší informovanosti o prioritách polského předsednictví v ČR a o
českých očekáváních od polského předsednictví v Polsku a identifikovat oblasti možné
konvergence zájmů ČR a Polska v prioritních oblastech polského předsednictví v Radě
EU. Partnerem v tomto projektu byl Institute of Public Affairs za podpory Českopolského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Mapování možností zemí V4 při posilování občanské společnosti v Srbsku a Gruzii“.
Tříletý mezinárodní projekt pod vedením Centre for EU Enlargement Studies (Budapešť)
je zaměřený na důkladné mapování podpory donorů občanské společnosti v Srbsku a
Gruzii. Výzkum se zaměřuje na asistenční projekty občanské společnosti a oblasti, kam
směřuje nejvíce pomoci donorů. Na základě těchto poznatků budou formulovány
doporučení pro ty oblasti, kde je nedostatek pomoci. Tato identifikace usnadní a
podpoří využití občansko společenských asistenčních fondů zemích V4 a Mezinárodního
Visegrádského fondu k efektivní podpoře demokratických hodnot v třetích zemích.
V roce 2011 se projekt zaměřil na finalizaci doporučení Mezinárodnímu Visegrádskému
fondu pro Gruzii.
Zdravá občanská společnost – úspěšný stát: posílení kapacit egyptské občanské
společnosti. Záměrem projektu bylo pomoct Egyptu vybudovat partnerské a efektivní
vztahy mezi státem a občanskou společností. Prostředkem k naplnění záměru bylo
sdílení české zkušenosti, která měla egyptským aktérům sloužit k prosazení zdravého
vztahu mezi občanskou společností a státem, vztahu, který je založený na právech a
povinnostech obou stran, a na jejich partnerském postavení. Projekt měl za cíl
prostřednictvím sdílení české zkušenosti posílit know-how egyptské občanské
společnosti, které využije při prosazování nové legislativy o úloze, právech a
povinnostech NNO. Konkrétní zkušenost se týká společenské transformace v oblasti
úlohy NNO na vytváření a realizaci koncepcí a aktivit ve veřejném zájmu a vytvoření
profesních vazeb mezi českými a egyptskými experty a odborníky na spolupráci
občanské společnosti a státu, které povedou k dlouhodobé spolupráci
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Thing Global – Act European III– Příspěvek 16 evropských think-tanků k polskému,
dánskému a kyperskému předsednictví. Mezinárodní projekt pod vedením Notre
Europe (Paříž), který měl za cíl formulovat doporučení pro následující předsednické trio
– Polska, Dánska a Kypru (TGAE III). Projekt navázal na předchozí projekty a publikace
k předešlým předsednickým triím.

Posílení vlivu a přeshraniční spolupráce mezi NNO v Bosně a Hercegovině a Srbsku o
evropské integraci. Hlavní myšlenkou projektu bylo umožnit vytvoření koalic nevládních
organizací a expert zaměřených na proces evropské integrace v Bosně a Srbsku. Tento
krok pomohl zahájit veřejnou debatu a zvýšit povědomí občanů obou zemí o
integračním procesu a podporovat rozvoje tlaku veřejnosti a expertů na státní instituce.
Zároveň došlo k posílení regionální spolupráce a pomůže identifikovat společné zájmy a
překážky v procesu evropské integrace. První část projektu se konala v Bosně a zároveň
v Srbsku ve formě brainstormingového semináře pro zástupce nevládních organizací,
pro experty a novináře, jehož cílem bude vytvoření koalice, která bude vykonávat tlak na
politické představitele a instituce, pokud jde o otázky evropské integrace. Závěrem
projektu byla konference v Bosně či Srbsku. Na konferenci se sešli zástupci koalic z
Bosny a Hercegoviny a Srbska, jakož i čeští odborníci. Projekt byl podpořen National
Endowment for Democracy.

Konference, semináře a kulaté stoly
Seminář Východní partnerství – Moldavsko a Ukrajina. Uzavřený seminář ve spolupráci
se Slovenskou společností pro zahraniční politiku v Bratislavě, 22. června v Praze.
Očekávání od polského předsednictví EU: česká perspektiva. Kulatý stůl, na kterém
byly představeny výstupy stejnojmenného projektu, organizovaný Institutem pro
evropskou politiku EUROPEUM a Institute of Public Affairs (Varšava) v Evropském domě
27. června od 14:00 v anglickém jazyce. Uzavřená akce.
Představení publikace „The Contribution of 16 Think Tanks to the Polish, Danish, and
Cypriot Trio Presidency of the European Union“ - 15. června 2011 Brusel. Představení
publikace, jež je výstupem projektu Thing Global – Act European III– Příspěvek 16
evropských think-tanků k polskému, dánskému a kyperskému předsednictví.
Tajemství šifer: Konference o kryptografii a zpravodajských službách. Mezinárodní
konference na téma kryptografie a zpravodajských služeb se uskutečnila od 30. května
do 2. června. Konference se uskuteční díky spolupráci Prague College a Národního
bezpečnostního úřadu (NBÚ), Vojenského historického úřadu (VHU), Karlovy univerzity a
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Semináře o evropských tématech pro širokou veřejnost
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské
Komise a Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice zorganizovali
sérii seminářů pro širokou veřejnost s cílem navýšit povědomost o tématech Evropské
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unie spojené s každodenním životem občanů. Semináře se konaly každou druhou středu
od 17 do 19 hodin za účasti dvou expertů, jejichž prezentace na dané téma byly
následovány diskuzí s obecenstvem. Témata pro rok 2011:
9. února 2011 - Stále bezpečnější Evropa - Justice a vnitřní věci po Lisabonské smlouvě
(Největší výzvy v oblasti bývalého třetího pilíře EU po přijetí Lisabonské smlouvy)
23. února 2011 – Rozpočet EU 2014-2020 (Aktéři, vlivy, procesy a pozice ČR)
9. března 2011 - Eurozóna a ekonomické vládnutí v EU - očekávání a realita...
(Eurozóna a ekonomické vládnutí, spojitost s vývojem vnitřního trhu)
23. března 2011 – Práce a stáže v EU
6. dubna 2011 - Východní partnerství - potenciál, skutečnost a další kroky
20. dubna 2011 - Bezpečnost a označování výrobků v EU - stále lépe informovaný
spotřebitel
15. června 2011 – Bezpečnost potravin – regulace v EU
21. září 2011 – EU ve světě (zahraniční politika EU po Lisabonské smlouvě)
5. října 2011 – EU 2020: jádro či obnovitelné zdroje? (energetická strategie 2020)
19. října 2011 – „Arabské jaro“ – EU a revoluce v arabském světě (zahraniční politika EU
v arabském světě)
2. listopadu 2011 – EU po Lisabonu – demokratičtější a efektivnější? (EU po přijetí
Lisabonské smlouvy)
16. listopadu 2011 – Mladí a Evropa (evropské iniciativy pro mladé: youth on the Move,
youth in Action)
30. listopadu 2011 – Rozvojová politika EU
14. prosince 2011 – Jaká je budoucnost SZP po roce 2013? (společná zemědělská
politika a nová pravidla financování)

Publikace

Democracy Delayed: Obstacles in Political Transition
Publikace vznikla ve spolupráci Democracy Reporting International a Institutu pro
evropskou politiku EUROPEUM jako reakce na prosbu některých arabských reformátorů,
kteří chtěli prohloubit své znalosti o průběhu politických změn ve východní Evropě.
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Publikace se nezaměřuje tolik na úspěšné přechody k demokracii, ale spíše představuje
případové studie, které připomínají problémy, úskalí a politické přehmaty. Ty ohrozily
demokratizaci těchto zemí, a dokonce v některých případech způsobily neúspěch
transformace v některých státech.
Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie
Publikace je výstupem projektu Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské
unie, který proběhl ve spolupráci s Glopolis za finanční podpory pražského zastoupení
Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace v elektronické podobě
Newslettery
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM od září 2011 vydává každý měsíc Newsletter
s informacemi týkající se nových projektů, publikací či událostí.

Policy Papery v rámci projektů
Projekt Polské předsednictví v Radě EU 2011: očekávání z hlediska České republiky a
možnosti spolupráce







Lacina L. Time to Start a Serious Budget Debate? Opportunities and Pitfalls of the Polish
EU Presidency from the Czech Perspective (září 2011)
Weiss T. Polish EU Presidency 2011 and the Common Security and Defence Policy: Czech
Expectations and Cooperation Opportunities (červen 2011)
Řiháčková V. Converging Interests over Undefined Substance? The Polish Presidency and
Its Eastern Partnership Agenda in the Light of the Czech Republic´s Priorities (srpen
2011)
Řiháčková V. The EU Single Market – An Agenda of Consensus for the Polish Presidency
(srpen 2011)
Binhack P. Energy Priorities of the Polish Presidency of the EU Council: the Czech
Perspective (srpen 2011)

Projekt Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy
Špok R. Weiss T. Kříž J. Regulation of Lobbying in the Czech Republic. History, Debate
and Perspective
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Kalniņš V. Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging
Regulatory Regimes

Ostatní
Král D. Between East and South: Balancing Central Europe’s New Approach to the EU
Neighborhood. Napsáno pro Center for European Policy Analysis (CEPA) sídlící ve
Washingtonu D.C.
Řiháčková V. Human Rights in Eastern Partnership Countries. Napsáno pro Podvýbor
pro lidská práva Evropského parlamentu.

Články (noviny)
Weiss T. Nová česká zahraniční politika? (Zahraničná politika, číslo 5/2011).
Weiss T. The Unclear Border between Internal and External Security in the European
Union: Impact of the Lisbon Treaty (Politologický časopis roč. 18, číslo 3).
Najšlová L. Akú EÚ potrebuje Stredomorie? (Zahraničná politika, číslo 5/2011).
Najšlová L. Duleba A. What kind of EU does the Mediterranean need? (Pasos Policy Brief
No. 3, 2011).
Najšlová L. Baskin G. What next in Turkish-Israeli Relations? (PapersIEMed/EuroMeSCo European Institute of the Mediterranean).
Weiss T. The Blurring Border Between Police and Military: A Debate without
Foundations (Cooperation and Conflict. roč. 46, číslo 3).

Vzdělávací aktivity

EuropaSecura
Projekt EuropaSecura je soutěž pro studenty středních škol o bezpečnostní
problematice, Severoatlantické alianci a Evropské unii a jejich rolí v systému světové
bezpečnosti. Její první ročník proběhl od listopadu 2007 do června 2008 a účast je
otevřena všem studentům středních škol v ČR, kteří vytvoří tříčlenné týmy a mají chuť
naučit se a zažít mnoho nového. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech. Součástí celostátního
kola je i kurs přežití zajišťovaný Armádou ČR. Hlavní cenou pro nejlepší týmy soutěže je
zájezd do sídel EU a NATO v Bruselu. Soutěž je zaměřena na řešení současných
politických a společenských problémů, podporuje týmovou práci, rozvíjí měkké
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dovednosti studentů (prezentace, vyjednávání, práce s informacemi) a slibuje rovněž
atraktivní prvek kursu přežití v polovojenských podmínkách.
V roce 2011 se uskutečnil první ročník mezinárodního kola EuropaSecura v Praze.
Účastníci pochází z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Gruzie, Maďarska,
Lotyšska, Makedonie, Polska, Srbska a Ukrajiny.

Evropská letní škola
Evropská letní škola se zaměřuje na perspektivy evropské integrace v tomto desetiletí.
Kurzy zdůrazňují zvláštní situaci, ve které se nacházejí státy střední Evropy (Česká
republika, Polsko, Maďarsko), a pokusí se odpovědět na otázku, do jaké míry stále
setrvávají rozdíly v myšlenkách a vizích starých a nových členských států EU. V létě 2010
pořádalo EUROPEUM již 9. ročník mezinárodní letní školy, kterého se zúčastnilo téměř
52 studentů z více než 25 zemí.
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Výsledek hospodaření v roce 2011
Celkové příjmy: 7.525.000 Kč
Celkové výdaje: 7.286.000 Kč
Výsledek hospodaření: 239.000 Kč

Příjmy dle donátorů
Evropská komise
2 122 881,90

28,2%

2 064 581,60

27,5%

857 018,00

11,4%

358 386,00

4,7%

334 092,40

4,4%

217 500,00

2,9%

1 570 539,80

20,9%

Ministerstvo zahraničních
věcí ČR
CEE Trust
Další donátoři (různí)
National Endowment for
Democracy
Heinrich Boell Stiftung
Vlastní aktivity
7 525 000
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