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1.

ÚVOD

V centre európskej integrácie sú a aj musia byť občania. Na zdôraznenie tejto skutočnosti
inštitúcie EÚ vyhlásili rok 2013 za Európsky rok občanov s cieľom poskytnúť nové podnety v
oblasti občianstva EÚ a občianskeho rozmeru európskeho projektu. V čase, keď EÚ podniká
významné kroky na dosiahnutie rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie1, ktorej
základným kameňom je demokratická legitimita, s perspektívou dosiahnutia politickej únie, je
o to dôležitejšie koncentrovať sa na to, čo EÚ robí pre to, aby občanom uľahčila život,
pomohla im porozumieť ich právam a zapojila ich do diskusie o tom, v akej Európe chcú žiť
a akú Európu chcú vybudovať pre budúce generácie.
Občianstvo EÚ poskytuje občanom nové práva a príležitosti. S občianstvom EÚ sa najviac
spája ich právo na voľný pohyb a pobyt v rámci EÚ. Vzhľadom na moderné technológie
a skutočnosť, že teraz sa ľahšie cestuje, sloboda pohybu umožňuje Európanom rozširovať si
obzory za hranicami štátu, opustiť svoju krajinu na kratšiu či dlhšiu dobu, cestovať medzi
krajinami EÚ a vlastnou krajinou za prácou, štúdiom, odbornou prípravou alebo cestovať na
účely podnikania, trávenia voľného času alebo nakupovania v zahraničí. Vďaka voľnému
pohybu sa posilňujú interakcie v sociálnej a kultúrnej oblasti v rámci EÚ a vytvárajú sa užšie
väzby medzi Európanmi. Okrem toho sa otvárajú vzájomné výhodné hospodárske možnosti
pre podniky a občanov vrátane tých, ktorí zostávajú doma, pretože EÚ systematicky
odstraňuje vnútorné prekážky.
Európske občianstvo bolo vymedzené v roku 1993 v Maastrichtskej zmluve a všetkým
občanom EÚ bol priznaný súbor práv bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú ekonomicky
aktívni. Lisabonskou zmluvou a Chartou základných práv EÚ sa posilnili práva občanov EÚ2.

Konkrétne občania EÚ majú právo:
–

nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti,

–

na slobodný pohyb a pobyt v EÚ,

–

voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v komunálnych a voľbách
do Európskeho parlamentu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci bez
ohľadu na to, kde v EÚ žijú,

–

získať pomoc z veľvyslanectva inej krajine EÚ alebo konzulátu mimo EÚ za
rovnakých podmienok ako občan tejto krajiny, ak ich vlastný štát nie je zastúpený,

1
2

SK

Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu Zahájenie európskej diskusie,
COM(2012) 777 final/2.
Zmluva o fungovaní Európskej únie (hlava II články 20 – 24) a Charta základných práv Európskej únie
(kapitola V). V tejto správe sa pod pojmom občan môže tiež rozumieť každá osoba, ktorá má pobyt v
EU v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a sekundárneho práva.
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–

predložiť petíciu Európskemu parlamentu, obrátiť sa na európskeho ombudsmana
a na inštitúcie EÚ (v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ) a

–

organizovať a podporovať spolu s ďalšími občanmi EÚ iniciatívu občanov
vyzývajúcu na nové právne predpisy EÚ.

Súdny dvor Európskej únie potvrdil ústavný význam občianstva EÚ, keď konštatoval, že
„postavenie občana Únie má byť základným postavením štátnych príslušníkov
členských štátov“3. V nedávnom zásadnom rozsudku4 Súdny dvor vysvetlil, že článok 20
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) bráni vnútroštátnym opatreniam,
ktoré by mohli zbaviť občanov Únie účinného požívania podstaty práv, ktoré im vyplývajú z
ich postavenia občana Únie.
V roku 2010 Komisia predložila svoju prvú správu o občianstve EÚ5 a oznámila 25 opatrení
na zaistenie, aby občania EÚ mohli požívať svoje práva v každodennom živote bez toho, aby
museli čeliť zbytočným prekážkam. Komisia konala odvtedy na základe týchto 25 záväzkov6.
K prijatým opatreniam patrí:
–

uľahčenie plynulého obehu verejných listín (napr. listiny preukazujúce narodenie,
úmrtie alebo uzatvorenie manželstva alebo aj listiny týkajúce sa nehnuteľností),

–

posilnenie práv okolo 75 miliónov ľudí, ktorí sú každý rok obeťami trestných činov
v celej EÚ,

–

odstránenie byrokracie v prípade 3,5 milióna ľudí, ktorí každý rok registrujú
automobil v inej krajine EÚ, čo vedie k úspore najmenej 1,5 mld. EUR ročne pre
občanov, podniky a orgány zodpovedné za registráciu,

–

navrhovanie pre spotrebiteľov rýchlych a lacných mimosúdnych riešení sporov
s obchodníkmi v EÚ, čo im umožní ušetriť približne 22,5 mld. EUR ročne v rámci
celej Európy,

–

zlepšenie prístupnosti železničného systému pre asi 80 miliónov Európanov so
zdravotným postihnutím,

–

odstránenie prekážok účinného uplatňovania volebných práv v európskych
a miestnych voľbách 8 miliónov občanov EÚ volebného veku žijúcich v krajine EÚ,
ktorej nie sú štátnymi príslušníkmi, a

–

poskytovanie zrozumiteľných informácií občanom o ich právach v EÚ
prostredníctvom online jednotného kontaktného miesta – Vaša Európa a Europe
Direct.

Zavádzanie občianstva EÚ do každodenného života občanov je neustály proces. Prekážky
však stále existujú, čo potvrdzuje rozsiahla konzultácia o občianstve EÚ, ktorú Komisia
začala dňa 9. mája 20127, prieskumy Eurobarometra z roku 2013 o občianstve EÚ8 a
3
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Pozri napríklad vec C-184/99, Grzelczyk, bod 31.
Vec C-34/09, Ruiz Zambrano, bod 42.
Správa o občianstve EÚ 2010 o odstránení prekážok vykonávania práv občanov EÚ, KOM(2010) 603.
Kompletný opis opatrení prijatých od roku 2010 je podrobne uvedený v prílohe 1 k tejto správe.
Verejná konzultácia o občianstve EÚ, ktorú začala Komisia 9. mája 2012 (ďalej len „verejná
konzultácia o občianstve EÚ v roku 2012“) – http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizenbrochure_en.pdf.
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volebných právach9 a podujatia hlavných zainteresovaných strán organizované v rámci
prípravy tejto správy v spolupráci s Európskym parlamentom10, Výborom regiónov11 a
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom12.
Dialógy občanov13, ktoré iniciovala Komisia v rámci Európskeho roka občanov14, poskytujú
ďalší prehľad týkajúci sa záujmov a návrhov občanov.
V tejto Správe o občianstve EÚ za rok 2013 Komisia predkladá dvanásť nových opatrení
v šiestich hlavných oblastiach na ďalšie odstraňovanie prekážok, ktoré stoja občanom
v ceste pri uplatňovaní ich práv EÚ15.
Odstraňovanie prekážok pre pracujúcich, študentov a stážistov v EÚ
V súčasnosti najväčšie obavy u ľudí vyvoláva finančná kríza a kríza štátneho dlhu a jej
ekonomické dôsledky. Deväť z desiatich Európanov považuje nezamestnanosť alebo
hospodársku situáciu za najdôležitejšie problémy, ktorým v súčasnej dobe čelí ich región16.
Európania očakávajú od EÚ predovšetkým, že by mala bojovať proti kríze, čo tiež znamená
znižovať nezamestnanosť a najmä nezamestnanosť mládeže, ktorá je viac než dvakrát vyššia
ako v prípade dospelých (23,5 % oproti 9,5 % v prvom štvrťroku 2013) . Občania volajú po
skutočnom trhu práce EÚ, ktorý im umožní využívať pracovné príležitosti v iných krajinách
EÚ a bude prínosom pre európske hospodárstvo. Požadujú tiež iniciatívy, ktoré im umožnia
rozvíjať ich schopnosti a zaistí im prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v iných krajinách EÚ.
Komisia predkladá návrhy, ktoré by uľahčili občanom pracovať, študovať a absolvovať
odbornú prípravu v inej krajine EÚ a ktoré sú prospešné tak pre osobný a kariérny rozvoj
občanov, ako aj pre hospodársky rast EÚ ako celku.
Obmedzenie byrokracie v členských štátoch
Občania EÚ vedia o svojom práve na voľný pohyb17. Viac ako dve tretiny občanov EÚ sa
domnieva, že voľný pohyb osôb v rámci EÚ prináša ekonomické výhody pre ich krajinu18.
Občania aktívne uplatňujú toto právo a každý rok po celej EÚ uskutočnia miliardy ciest.
Avšak takmer jeden z piatich respondentov v rámci verejnej konzultácie v roku 2012
8
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Bleskový Eurobarometer 365 – Občianstvo Európskej únie – február 2013 (ďalej len „prieskum
Eurobarometra
o
občianstve
EÚ
z
roku
2013“)
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf.
Bleskový Eurobarometer 364 – Volebné práva – marec 2013 (ďalej len „Eurobarometer o volebných
právach z roku 2013 “) – http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf.
Spoločné vypočutie o občianstve EÚ z 19. februára 2013 „Making the most of EU citizenship“ (Ako čo
najviac
vyťažiť
z
občianstva
EÚ)
–
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf.
Fórum z 28. novembra 2012 „Citizens’ Agenda going local“ (Program občanov na miestnej úrovni) –
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf.
Konferencia v dňoch 22. – 23. januára 2013 „Making the most of the European year of Citizens“ (Ako
čo najlepšie využiť Európsky rok občanov).
http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.
http://europa.eu/citizens-2013/.
Všetky návrhy na opatrenia uvedené v tejto časti budú podliehať obvyklým postupom Komisie na
prípravu rozhodovacieho procesu a viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.
Štandardný Eurobarometer 78 – Európske občianstvo – jeseň 2012 – (ďalej len „štandardný
Eurobarometer
78“)
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf.
Nezamestnanosť vyvoláva rastúce obavy u občanov EÚ (+4 percentuálne body od prieskumu
Eurobarometra na jar 2012).
Týka sa to deviatich z desiatich občanov podľa prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 2013.
Prieskum Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 2013.
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o občianstve EÚ, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb, sa stretol s problémami kvôli
často zdĺhavým a nejasným administratívnym postupom. Občania chcú riešenia, ktoré by im
mohli zjednodušiť život pri cestách a pobyte v EÚ. Komisia pripravuje návrhy na obmedzenie
nadmernej administratívy a na zjednodušenie postupov v členských štátoch.
Ochrana zraniteľnejších osôb v EÚ
Osobitná starostlivosť a ochrana zraniteľnejších členov spoločnosti je základom európskeho
sociálneho modelu. Pri konzultáciách občania poukázali na osobitné ťažkosti, s ktorými sa
stretávajú osoby so zdravotným postihnutím (asi 80 miliónov osôb v EÚ) pri pohybe v rámci
EÚ. Uviedli tiež, že niektorí občania sú zraniteľnejší, keď ide o uplatňovanie ich práv, a to
najmä v trestnom konaní, v dôsledku napríklad ich nízkeho veku alebo ich psychického
a fyzického stavu. Komisia navrhuje opatrenia na posilnenie práv zraniteľnejších občanov.
Odstraňovanie prekážok pri nakupovaní v EÚ
Miera cezhraničného nakupovania online v EÚ stále rastie. Štvrtina občanov, ktorí v roku
2012 nakupovali cez internet, si objednala tovar od predajcov z iných krajín EÚ19. Občania
EÚ sa však stále stretávajú s ťažkosťami pri nakupovaní online20. Z tohto dôvodu je potrebné
zvýšiť ochranu a informovanie spotrebiteľov najmä o produktoch v rýchlo sa rozvíjajúcich
oblastiach, ako napr. digitálna technológia. Jednoduché a bezpečné cezhraničné nákupy úzko
súvisia s jednoduchým a rýchlym cezhraničným odškodnením. Komisia predkladá opatrenia
na zabezpečenie toho, aby občania boli lepšie informovaní, najmä pri nakupovaní online,
a mali k dispozícii jednoduché spôsoby na vykonanie nápravy v prípade, že nastanú
problémy.
Cielené a dostupné informácie v EÚ
Veľa sa vykonalo na zlepšenie informovanosti občanov o ich právach v EÚ, najmä
prostredníctvom vytvorenia jednotného kontaktného miesta služby Europe Direct21 a portálu
Vaša Európa22. Každý tretí občan teraz uvádza, že je dobre informovaný o svojich právach
v EÚ23. V porovnaní s minulosťou to predstavuje to zlepšenie, ale stále to nepostačuje. Necelá
štvrtina respondentov (24 %) sa domnieva, že sú celkom alebo veľmi dobre informovaní o
tom, čo môžu robiť, ak sa nedodržiavajú ich práva EÚ24. Komisia predkladá návrhy na ďalšie
zlepšenie poskytovania informácií občanom o ich právach EÚ a o tom, ako ich uplatňovať.
Účasť na demokratickom živote EÚ
Úplná účasť občanov EÚ na demokratickom živote EÚ na všetkých úrovniach je podstatou
občianstva Únie. Podporovanie zapájania občanov a občianskej spoločnosti do diskusií
o európskych otázkach je v súčasnosti veľmi aktuálne v súvislosti s Európskym rokom
občanov a nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sú kľúčovými
momentmi pre občanov, aby mohli vyjadriť svoj názor. Občania spochybňujú postupy, na
základe ktorých niektoré členské štáty zbavujú svojich štátnych príslušníkov práva voliť vo
19

20
21
22
23
24
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Eurostat – Internet purchases by individuals (Internetové nákupy uskutočnené jednotlivcami) –
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Čísla sú vyššie v prípade mladých
ľudí (vo veku 25 – 34 rokov).
Z verejnej konzultácie o občianstve EÚ v roku 2012 vyplýva, že štvrtina respondentov sa stretáva s
problémami pri nakupovaní online.
http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm.
http://europa.eu/youreurope/index.htm.
Prieskum Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 2013.
Tamže.
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vnútroštátnych voľbách z dôvodu, že určitú dobu žijú v inej krajine EÚ (zbavenie práva
voliť)25. V rámci spoločného vypočutia Európskeho parlamentu a Komisie z 19. februára
2013 o občianstve EÚ občania, občianska spoločnosť, experti a poslanci EP diskutovali
o opodstatnení zbavenia práva voliť z hľadiska súčasnej situácie. Komisia navrhuje cesty na
podporu účasti občanov EÚ na demokratickom živote EÚ.
Sprievodným dokumentom k Správe o občianstve EÚ za rok 2013 je Správa o dosiahnutom
pokroku smerom k skutočnému občianstvu v rokoch EÚ v rokoch 2011 – 2013 (podľa článku
25 ZFEÚ), v ktorej sa hodnotí uplatňovanie ustanovení Zmluvy o občianstve EÚ za posledné
tri roky.
Komisia súbežne prijala aj výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv EÚ26.
2.

DVANÁSŤ NOVÝCH KĽÚČOVÝCH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ŽIVOTA OBČANOV EÚ

2.1 – Odstraňovanie prekážok pre pracujúcich, študentov a stážistov v EÚ
Uľahčiť občanom, najmä mladým ľuďom, aby mohli rozvinúť svoje schopnosti, získať
zamestnanie a prispieť k rastu v Európskej únii
Občania v pohybe podporujú ekonomiku EÚ
Aj napriek vysokým mieram nezamestnanosti (viac ako 26 miliónov ľudí v EÚ) počet
neobsadených miest od polovice roka 2009 stúpa a podniky čelia ťažkostiam pri nábore
kvalifikovaných zamestnancov. Toto predstavuje riziko pre rast a inovácie v hospodárstve
EÚ. Mobilita pracovnej sily môže teda byť silným korekčným mechanizmom riešenia
nerovnováh a prispievať k lepšiemu zosúladeniu pracovných miest a zručností, zároveň
napomáhať obnoveniu dynamiky a zmierňovaniu sociálneho utrpenia občanov EÚ. Zvyšujú
sa tým šance občanov na hladký prechod do zamestnania a otvárajú sa príležitosti pre osobný
a profesionálny rozvoj.
Z ekonomického hľadiska sú pádne dôvody pre mobilitu. Nedávne skúsenosti z rozšírení
v rokoch 2004 a 2007 potvrdzujú, že mobilita v rámci EÚ má na ekonomiky aj trhy práce
pozitívny vplyv. Napríklad HDP krajín EÚ-15 sa podľa odhadu zvýšilo takmer o 1 %
z dlhodobého hľadiska v dôsledku mobility po rozšírení (v období rokov 2004 – 2009)27. Pre
EÚ ako celok zodpovedá účinok nedávnych tokov mobility v rámci EÚ na HDP kolektívnemu
nárastu príjmov okolo 24 mld. EUR pre občanov EÚ28. Mobilita pracovníkov v EÚ je však
v súčasnosti ešte stále nízka29.
Občania EÚ ešte stále váhajú, či si majú hľadať prácu v inej krajine EÚ, pretože sa obávajú
toho, do akej situácie sa dostanú, ak si rýchlo nenájdu zamestnanie30. V súčasnosti právo EÚ
25
26
27
28

29

30
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Verejná konzultácia o občianstve EÚ v roku 2012 a Eurobarometer o volebných právach z roku 2013.
COM(2013) 271 – http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf.
Pozri „Vývoj zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe 2011“, kapitola 6: Pracovná mobilita v rámci
EÚ a vplyv rozšírenia, s. 274.
Pozri správu „Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the
transitional arrangements“, European Integration Consortium, Norinberg, 2009, s.132. Pozri tiež „Five
years of an enlarged EU, Economic achievements and challenges“, European economy 1/2009, s. 135.
V inej krajine EÚ žijú len 3 % občanov EÚ v produktívnom veku. Priemerná ročná miera cezhraničnej
mobility v rámci EÚ predstavuje len 0,29 %, čo je hlboko pod úrovňou miery internej mobility
v Austrálii (1,5 %) a USA (2,4 %). Pozri ekonomické prieskumy OECD – Európska únia – marec 2012
– http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf.
Podľa prieskumu Eurobarometra o geografickej a pracovnej mobilite na trhu takmer štvrtina
respondentov (24 %) očakáva ťažkosti alebo má ťažkosti s nájdením pracovného miesta v zahraničí.
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zaručuje nezamestnaným občanom, ktorí majú nárok na dávky v nezamestnanosti a ktorí si
hľadajú prácu v inej krajine EÚ, že budú dostávať svoje dávky v nezamestnanosti od svojej
domovskej krajiny po dobu troch mesiacov31. Aj keď sa v právnych predpisoch EÚ stanovuje,
že členské štáty môžu rozšíriť právo na tento nárok až na obdobie šiestich mesiacov, jeho
uplatňovanie nie je zatiaľ v prípade príslušných vnútroštátnych postupov zaručené32. V rámci
verejnej konzultácie o občianstve EÚ v roku 2012 sa väčšina respondentov (69 %)
domnievala, že budú dostávať dávky v nezamestnanosti po dobu najmenej šiestich mesiacov,
keď si budú hľadať prácu v inej krajine EÚ.
Q10b Podľa vášho názoru, aké by bolo správne obdobie
na poberanie dávok v nezamestnanosti od vašej
domovskej krajiny?
15%

16%

32%
37%

3 mesiace

6 mesiacov

Viac

Žiadna odpoveď

Zdroj: Verejná konzultácia o občianstve v roku 2012 – Základ: respondenti, ktorí si hľadali zamestnanie v inej krajine EÚ

Frederico, mladý kuchár z Portugalska, sa rozhodol ísť do Švédska nájsť si zamestnanie.
Požiadal služby zamestnanosti v Portugalsku o dokument umožňujúci, aby mohol so sebou
preniesť do Švédska svoje dávky v nezamestnanosti na dobu troch mesiacov a aby sa mohol
registrovať v službách zamestnanosti vo Švédsku hneď po príchode. Nepodarilo sa mu však
nájsť prácu počas troch mesiacov platnosti dokumentu. Musel sa rozhodnúť, či sa vráti do
Portugalska, aby neprišiel o svoje práva na dávky v nezamestnanosti, alebo zostane vo
Švédsku, ale bez nároku na dávky v nezamestnanosti. Rozhodol sa zúčastniť ešte na

31

32
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Osobitný Eurobarometer 337 – Geografická a pracovná mobilita na trhu (Geographical and labour
market mobility) – jún 2010 – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf.
V nariadení 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, Ú. v. EÚ L 166, s. 70, sa
v článku 64 ods. 1 písm. c) uvádza, že „nárok na dávky sa zachová počas doby troch mesiacov od
dátumu, kedy nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti členského štátu, z
ktorého odišla, za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne celkové trvanie
doby nároku na dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu; príslušné služby alebo inštitúcie
môžu túto dobu troch mesiacov predĺžiť maximálne na 6 mesiacov“. Opatrenia pre výmenu informácií,
spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi inštitúciami a službami príslušných členských štátov, najmä
poskytovanie informácií o tom, či nezamestnaná osoba dodržiava organizované kontrolné postupy, sú
stanovené v článku 55 vykonávacieho nariadenia (ES) č. 987/2009, Ú. v. EÚ L 284, s. 19.
COM(2012) 173.
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niekoľkých ďalších pohovoroch vo Švédsku a po piatich mesiacoch sa vrátil do Portugalska.
V dôsledku toho prišiel o dávky v nezamestnanosti v Portugalsku.
Opatrenie 1: Komisia navrhne revíziu nariadenia o koordinácii systémov sociálneho
zabezpečenia33 a bude sa zaoberať predĺžením doby exportu dávok v nezamestnanosti na
dlhšie než povinné tri mesiace, aby uľahčila občanom nájsť si prácu v inej krajine EÚ.
Komisia vyzýva členské štáty, aby plne využili existujúce pravidlá umožňujúce uchádzačom
o zamestnanie získať ich dávky v nezamestnanosti po dobu až šiestich mesiacov, zatiaľ čo si
hľadajú prácu v inom členskom štáte34.
Občania, ktorí si chcú zlepšiť svoje zručnosti a schopnosti v zahraničí
Ako Komisia zdôraznila vo svojom balíku opatrení pre zamestnanosť „Smerom k oživeniu
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“35 a svojom Programe
pre nové zručnosti a pracovné miesta36, investície do systémov vzdelávania a odbornej
prípravy sú základom pre zvýšenie produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu
a v konečnom dôsledku zamestnanosti.
Mladí občania EÚ sú otvorení zlepšovaniu svojich zručností a schopností štúdiom alebo
odbornou prípravou v inej krajine EÚ37. Celkovo si želá a chce pracovať v inom členskom
štáte EÚ viac než polovica mladých Európanov38.
Ochota mladých ľudí pracovať v inej krajine EÚ
Áno, obmedzený čas
2

3

2

20

25

24

27

80%

4

3

3

3

4

6

29

30

31

32

32

30

36

Nie

Nevie/Nepoužiteľné

8

7

5

3

3

2

5

3

6

30

31

34

37

39

41

38

41

39

2

3

2

1

42

42

44

46

70%
60%

4

3

47

53
55

32

23

32
41

50%

32

28

31

34

31

27
37

31

32

34

40%

31

27

23

25

23

28

20
32

20

25

24

30%

23

14

21

24

31

33

37
27

31

30

27

29

31

34

32

34

28

36

34
24

27

26

BE

35

10%

LU

39

PL

36

32

FR

42

SK

48

LT

44

EL

20%

7

IT

90%

4

Áno, dlhodobo
1

NL

100%

DE

CZ

AT

MT

UK

PT

CY

LV

EE

SI

HU

IE

DK

ES

FI

RO

BG

SE

0%

Zdroj: Eurobarometer o mládeži v pohybe z roku 2011
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Nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, Ú. v. EÚ L 166, s. 1.
COM(2012) 173.
Tamže.
KOM(2010) 682.
Podľa prieskumu Eurobarometra o jednotnom trhu z roku 2011 by 28 % občanov EÚ v produktívnom
veku uvažovalo v budúcnosti o práci v inej krajine EÚ. Tento podiel je obzvlášť vysoký (54 %) medzi
mladými ľuďmi (15 – 24 rokov) a medzi osobami vo veku 25 – 39 rokov (38 %). Osobitný prieskum
Eurobarometra 363 – Vnútorný trh: Informovanosť, predstavy a vplyvy (Internal Market: Awareness,
Perceptions
and
Impacts)
–
september
2011
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf.
Bleskový Eurobarometer 319b – Mládež v pohybe: Vzdelávanie a odborná príprava, mobilita,
zamestnanosť a podnikanie (Youth on the Move: Education and training, mobility, employment and
entrepreneurship) – máj 2011 – http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf.
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Podľa v súčasnosti dostupných odhadov len 10 % európskych absolventov vysokoškolského
vzdelávania študovalo v inej krajine EÚ39. Počty osôb v prípade mobility v rámci (celého)
štúdia v EÚ sú ešte nižšie. Dôvodom sú čiastočne náklady na štúdium v inej krajine EÚ. Vo
svojom návrhu programu Erasmus pre všetkých40 Komisia navrhla pre študentov
magisterského štúdia, ktorí chcú absolvovať celý študijný program v inej krajine EÚ, systém
záruk na úvery umožňujúci prístup k bankovým úverom za výhodných podmienok. Podľa
návrhu Komisie by v priebehu sedemročného obdobia programu ho mohlo využiť až 330 000
000 študentov. Komisia bude navyše naďalej podporovať mobilitu mladých ľudí za štúdiom,
odbornou prípravou a dobrovoľníckymi činnosťami v zahraničí alebo na účely účasti vo
výmenách mládeže. Učitelia a pracovníci v školstve budú rovnako mať možnosť učiť alebo
školiť v zahraničí. Vďaka novému programu by malo mať počas obdobia rokov 2014 – 2020
z týchto príležitosti prospech takmer päť miliónov občanov.
Pri zvažovaní stáže v inej krajine EÚ si mladí ľudia nie vždy vedia nájsť relevantné
informácie o existujúcich možnostiach a obávajú sa kvality a podmienok pracovných dohôd.
Štúdie a prieskumy poukazujú na viaceré problémy s kvalitou v súvislosti so stážami:
nedostatočný obsah štúdia a nedostatočné podmienky, najmä nízka úroveň (alebo neexistencia
sociálnej ochrany a náhrad/odmeňovania41. Okrem toho zmluva o stáži, v ktorej sú stanovené
práva a povinnosti zmluvných strán stále nie je povinná v mnohých krajinách EÚ (až 25 %
podľa prieskumu Európskeho fóra mládeže z roku 201142). Nízky alebo žiadny plat vyvoláva
obavy v súvislosti so zamestnávateľmi, ktorí toto využívajú ako formu neplateného
zamestnania. Je naliehavo potrebné tieto nedostatky odstrániť a zlepšiť príležitosti pre
mladých ľudí, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a získavať pracovné skúsenosti v
zahraničí. Potrebné je to nielen na odstránenie obáv, ktoré vyjadrili občania, najmä mladí
ľudia, ale aj na riešenie dramatickej úrovne nezamestnanosti mladých ľudí.
Nathalie absolvovala vysokoškolské štúdium vo Francúzsku a uvažovala, že začne svoju
profesionálnu kariéru v Španielsku alebo Nemecku. Ešte nikdy nežila v zahraničí a najskôr sa
chcela zúčastniť na stáži, ale nevedela, či to bude možné bez toho, aby bola zapísaná vo
vzdelávacom programe (vo Francúzsku je to podmienkou). Takisto nevedela, aké práva bude
mať ako stážistka v týchto krajinách a či bude mať nárok na sociálnu ochranu alebo na
náhradu alebo mzdu.
S cieľom uľahčiť mladým ľuďom vyhľadávanie kvalitných pracovných skúseností v inej
krajine EÚ Komisia vypracuje v roku 2013 rámec kvality pre stáže, v ktorom stanoví hlavné
prvky kvalitných stáží z hľadiska ochrany práv stážistov a ktorý im pomôže vyťažiť čo
najviac z ich pracovných skúseností. Preskúma tiež a uskutoční reformu siete EURES, aby
bola vhodnejšia pre skutočné potreby trhu práce, a to posilnením služieb na zosúladenie
ponuky a dopytu v prospech uchádzačov o zamestnanie a aj podnikov. Okrem toho začne
pilotnú iniciatívu s niektorými členskými štátmi s cieľom zlepšiť v rámci EURES fungovanie

39

40
41

42
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V roku 2011 Rada prijala referenčnú hodnotu pre vzdelávaciu mobilitu v oblasti vysokoškolského
vzdelávania, podľa ktorej do roku 2020 by malo aspoň 20 % absolventov vysokoškolského vzdelávania
počas štúdia absolvovať v zahraničí určité obdobie v rámci štúdia alebo odbornej prípravy súvisiace
s vysokoškolským vzdelávaním (buď na celé štúdium, alebo minimálne 3 mesiace).
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus pre všetkých“, program
Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, KOM(2011) 788.
Štúdia Európskej komisie týkajúca sa komplexného prehľadu o organizácii stáží v členských štátoch
(Study on comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States) – 2012 –
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717.
Štúdia Európskeho fóra mládeže – 2011 – „Stážisti odhalení“ (Interns revealed) –
http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web.
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z hľadiska výmeny informácií o stážach a praxi a s cieľom ďalej uľahčovať mladým ľuďom
prechod do zamestnania.
Ďalej Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa usilovali o realizáciu Záruky pre
mladých43 s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať pracovné skúsenosti, a to trvalým
a ambicióznym spôsobom.
Opatrenie 2: Na pomoc mladým občanom EÚ pri rozvíjaní ich zručností a vstupe na trh
práce Komisia vypracuje v roku 2013 rámec kvality pre stáže.
Komisia tiež v roku 2013 predloží iniciatívu na modernizáciu siete EURES s cieľom
posilniť úlohu a vplyv služieb zamestnanosti na vnútroštátnej úrovni a zlepšiť koordináciu
mobility pracovnej sily v EÚ. Okrem reformy siete EURES Komisia spustí pilotnú iniciatívu
s cieľom zlepšiť výmenu informácií prostredníctvom siete EURES o možnostiach stáží a
praxe.

2.2 – Znižovanie byrokracie v členských štátoch
Odstránenie administratívnych prekážok a zjednodušenie postupov pre občanov EÚ pri
pobyte a pohybe v EÚ
Doklady občanov o totožnosti a o pobyte
S občianstvom Únie sa najviac spája právo občanov na voľný pohyb a pobyt v rámci EÚ44.
Podľa prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 201345 takmer deväť z desiatich
občanov EÚ vie o tomto svojom práve na voľný pohyb.
Informovanosť o právach, ktoré má občan Európskej únie, 2007 – 2012
Právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie na základe určitých podmienok – Pravda
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„Záruka pre mladých“ je schéma, ktorá zabezpečuje, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali
kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, praxe alebo stáže do štyroch mesiacov, odkedy sa
stali nezamestnanými alebo ukončili formálne vzdelávanie, a to v súlade s odporúčaním Rady prijatým
22. apríla 2013.
Osobitný Eurobarometer 75.1 – Európsky ombudsman a práva občanov – júl 2011 –
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics/eb751_eb_report.faces.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365.
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Avšak takmer pätina všetkých účastníkov verejnej konzultácie o občianstve EÚ v roku 201246
uviedla problémy s pohybom alebo bývaním v inej krajine EÚ (17 %); k týmto problémom
patria administratívne prekážky v súvislosti s dokumentmi, keď chcú cestovať alebo
preukázať svoju totožnosť v rámci EÚ. Otázky týkajúce sa voľného pohybu a pobytu
predstavovali 21 % otázok predložených v rámci služby Vaša Európa – Poradenstvo47 v roku
2012 a 13 % všetkých otázok siete SOLVIT v roku 201248
Od občanov EÚ bývajúcich dlhšie ako tri mesiace v krajine EÚ, ktorej nie sú štátnymi
príslušníkmi, sa môže vyžadovať, aby sa zaregistrovali na miestnych úradoch, kde dostanú
osvedčenie o registrácii. Tieto osvedčenia o registrácii sa však nie vždy uznávajú ako doklady
totožnosti v EÚ (najmä súkromnými subjektmi, ako sú napr. banky, podniky atď.) a občania
ich nemôžu použiť ako cestovné doklady, a to ani v rámci EÚ. S podobnými problémami sa
stretávajú občania EÚ, ktorí sú držiteľmi preukazov totožnosti vydaných ich vlastnou krajinou
a ktorí sa často nemôžu na ne spoľahnúť pri svojich transakciách v iných krajinách EÚ.
Súkromné podniky neochotne prijímajú „zahraničné“ doklady ako doklad o totožnosti,
pretože na rozdiel od pasov formát týchto dokladov nie je harmonizovaný na úrovni EÚ.
Občania EÚ žijúci v inom členskom štáte EÚ sa stretávajú s problémami aj vtedy, keď
potrebujú v krátkom čase získať alebo si obnoviť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby
mohli cestovať v rámci EÚ, najmä v prípade, ak sa ich najbližší konzulát nachádza v inej
krajine.
Sanna, občianka Fínska, ktorá žije v Mníchove, si rezervovala letenky do Fínska, ale dva dni
pred odchodom ju prepadli a ukradli jej cestovný pas a preukaz totožnosti. Sanna nemôže
nový pas dostať načas, pretože jediné konzulárne zastúpenia Fínska v Nemecku, ktoré by
mohli vydať pas, sú v Berlíne a Hamburgu, a ona sa tam nemôže dostať za taký krátky čas. Na
letisku, keď sa preukázala len svojím nemeckým osvedčením o registrácii, jej letecká
spoločnosť nepovolila nastúpiť do lietadla s odvolaním sa na bezpečnostné predpisy.
V rámci verejnej konzultácie o občianstve EÚ občania požadovali riešenia, ktoré by im
zjednodušili život a posilnili ich príslušnosť k EÚ, a to v prípade potreby aj prostredníctvom
jednotných európskych dokumentov49. Komisia okrem iného posúdi, či by bolo vhodné
zaviesť pravidlá pre spoločný zabezpečený formát osvedčení o registrácii vydávaných
členskými štátmi občanom EÚ a pre doklady o pobyte vydávaných ich rodinným
príslušníkom. Táto iniciatíva by umožnila občanom EÚ a ich rodinám používať vo svojom
každodennom živote jediný doklad a vyriešiť problémy, s ktorými sa stretávajú v styku so
súkromnými subjektmi v iných krajinách EÚ, a zároveň by sa posilnila bezpečnosť dokladov.
Na ďalšie zníženie administratívnej záťaže by sa občanom EÚ mala poskytnúť aj možnosť
používať tieto zabezpečené osvedčenia o registrácii ako cestovné doklady pre cesty v rámci
EÚ, ak takéto doklady vydáva členský štát, v ktorom majú bydlisko.

46
47

48
49
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http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.
„Vaša Európa – Poradenstvo“ je služba právneho poradenstva pre verejnosť pozostávajúca z tímu
právnikov, ktorí pokrývajú všetky úradné jazyky EÚ a sú oboznámení s právnymi predpismi EÚ a aj s
vnútroštátnymi
právnymi
predpismi
vo
všetkých
krajinách
EÚ.
http://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm.
Sieť SOLVIT sa zaoberá problémami s cezhraničným prvkom, ktoré vznikli nesprávnym uplatňovaním
práva EÚ verejnými orgánmi v členských štátoch EÚ. http://ec.europa.eu/solvit/.
Posudzované opatrenie sa bude uplatňovať len na členské štáty, ktoré vydávajú doklady o totožnosti
alebo doklady o registrácii.
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Opatrenie 3: V roku 2013 a 2014 bude Komisia pracovať na riešeniach na odstránenie
prekážok, ktorým čelia občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí žijú v krajine EÚ, ktorej
nie sú štátnymi príslušníkmi, v súvislosti s dokladmi o totožnosti a pobyte vydávanými
členskými štátmi v prípade potreby aj prostredníctvom voliteľných jednotných európskych
dokladov pre občanov.
Formality týkajúce cezhraničného zdaňovania občanov
Občania EÚ môžu žiť v jednej krajine, pracovať v inej a vlastniť majetok v tretej. Môže byť
pre nich zložité zistiť, kde by mali platiť dane a ako to majú urobiť. Jazykové bariéry a
nedostatočná spolupráca medzi daňovými orgánmi jednotlivých krajín v riešení
cezhraničných daňových otázok veci neuľahčujú. Občania by mohli byť čeliť značným
administratívnym prekážkam, najmä pri požadovaní vrátenia dane alebo keď sa stretnú
s rozpornými systémami v rôznych členských štátoch, ktoré môžu dokonca viesť k dvojitému
zdaneniu toho istého príjmu v rôznych členských štátoch. V rámci siete SOLVIT
predstavovali v roku 2012 samotné otázky týkajúce sa dane 9 % z celkového počtu prípadov.
Taktiež služba Vaša Európa – Poradenstvo alebo asistenčné služby ako napr. spotrebiteľské
centrá v cezhraničných regiónoch a sieť EURES uvádzajú, že dostávajú veľa otázok v
súvislosti s daňami.
Ylva je Švédka vydatá za Martina, ktorý je Slovák. Žijú vo Švédsku a teraz sú obaja na
dôchodku. Zatiaľ čo Ylva pracovala iba vo Švédsku, Martin pracoval aj na Slovensku. Chceli
by sa presťahovať do Holandska, aby boli blízko svojich vnúčat, ale majú viaceré otázky
týkajúce sa ich daňovej situácie a nevedia, kam sa obrátiť. Ako budú ich dôchodky zdanené,
keď sa raz presťahujú? Ako je to pri prípadnej dani z dedičstva? Čo by mali urobiť v prípade
dvojitého zdanenia po presťahovaní? Ak si ponechajú svoj dom vo Švédsku, kde budú platiť
daň z nehnuteľnosti a kde sa bude zdaňovať príjem z tohto majetku?
V priebehu roka 2013 Komisia identifikuje najlepšie postupy v krajinách EÚ na pomoc
občanom v situáciách týkajúcich sa cezhraničného zdaňovania a zapojí sa do ďalších rokovaní
s vnútroštátnymi orgánmi na podporu ich širšieho prijatia. Najlepšie postupy by mohli
zahŕňať informačné kontaktné miesta v rámci vnútroštátnych správnych orgánov, ktoré by sa
zameriavali na otázky cezhraničného zdaňovania, webové stránky, ktoré občanom poskytnú
základné informácie a nasmerujú ich na najvhodnejšie kontaktné miesto, zjednodušenie
postupov na uplatnenie nároku na úľavu pri dvojitom zdanení a nadmerného odpočtu dane v
zahraničí a kódexy daňovníkov, ktoré opisujú základné práva a povinnosti daňových
poplatníkov a úzku spoluprácu s krajinami EÚ pri riešení cezhraničných daňových sporov.
Komisia tieto otázky prepojí s novou celoeurópskou iniciatívou zabezpečovania súladu na
zaistenie toho, aby právne predpisy všetkých členských štátov ovplyvňujúce zdaňovanie
mobilných osôb zodpovedali judikatúre Súdneho dvora a aby sa títo občania nestretávali so
zbytočnou administratívnou záťažou a ďalšími nákladmi pri uplatňovaní svojho práva
presťahovať sa do iných členských štátov, aby tam pracovali alebo bývali.
Opatrenie 4: Komisia prijme v roku 2013 iniciatívy na podporu uplatňovania najlepších
postupov v oblastí daní v cezhraničných situáciách a zabezpečí správne uplatňovanie
právnych predpisov EÚ tak, aby zjednodušila európskym občanom pohybujúcim sa alebo
pôsobiacim cezhranične vysporiadanie sa s rôznymi daňovými systémami, a najmä aby sa
zabránilo dvojitému zdaneniu.
Papierovanie občanov v súvislosti s ich automobilmi
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V súčasnosti sa kontrola technického stavu v rámci Únie vykonáva rôznymi spôsobmi
pri rôznych kategóriách vozidiel, ktoré sa majú kontrolovať, s rôznymi intervalmi kontrol,
rôznymi metódami kontroly a rôznym posudzovaním nedostatkov. Vedie to k tomu, že
výsledky kontrol toho istého vozidla v rôznych krajinách EÚ budú rozdielne a povedú k
rôznym úrovniam bezpečnosti. V dôsledku týchto odlišných noriem krajiny EÚ si vzájomne
neuznávajú osvedčenia o technickej kontrole. Znamená to zbytočnú administratívnu záťaž
a náklady pre občanov, ktorí cestujú do inej krajiny svojím autom.
Monika je Litovčanka, päť mesiacov v roku pracuje v hoteli v rakúskom lyžiarskom stredisku.
Keďže termín každoročnej technickej kontroly jej vozidla je v marci, keď sa nachádza
v Rakúsku, musí prerušiť pobyt a absolvovať celú cestu späť do Litvy, aby sa dostavila so
svojím autom na pravidelnú kontrolu. Bolo by to oveľa jednoduchšie, keby mohla absolvovať
kontrolu v Rakúsku a osvedčenie o technickej kontrole by sa automaticky uznávalo v Litve a aj
inde v EÚ.
V roku 2012 Komisia predložila návrhy50 na stanovenie minimálnych noriem na kontrolu
a bezpečnosť automobilov (zvyšovanie kvality kontroly, zavedenie požiadaviek pre kontrolu
zariadení, zvyšovanie kvalifikácie kontrolórov a posilnenie dohľadu nad strediskami
kontroly). V nadväznosti na harmonizované normy kontroly technickej spôsobilosti vozidla
Komisia prijme v priebehu roka 2014 konkrétne kroky na zavedenie „elektronickej platformy
informácií o vozidlách“ s cieľom umožniť uznávanie osvedčení o technickej kontrole.
Opatrenie 5: V nadväznosti na svoju prácu na zvýšenie bezpečnosti občanov EÚ na cestách
prijme Komisia v priebehu roka 2014 kroky na zavedenie „elektronickej platformy
informácií o vozidlách“ s cieľom uľahčiť uznávanie osvedčení o technickej kontrole
a zabezpečiť, aby bolo pre občanov EÚ cestovanie do inej krajiny EÚ ich vozidlom ľahšie
a bezpečnejšie.

2.3 – Ochrana tých zraniteľnejších osôb v EÚ
Odstránenie prekážok pre občanov so zdravotným postihnutím a ďalšie posilňovanie
procesných práv občanov s prihliadnutím na osobitnú situáciu detí a zraniteľných
občanov
Občania so zdravotným postihnutím
V Európskej únii je približne 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Často mávajú po
preukázaní sa preukazom zdravotne postihnutej osoby prístup k niektorým výhodám, najmä v
súvislosti s verejnou dopravou alebo kultúrnymi inštitúciami. Na rozdiel od parkovacích
kariet pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré bol takmer pred pätnástimi rokmi
zavedený spoločný vzor EÚ, sa preukazy zdravotne postihnutej osoby uznávajú len na
vnútroštátnej úrovni, čo sťažuje situáciu osobám so zdravotným postihnutím, ktorí cestujú do
inej krajiny EÚ.
Seán, zdravotne postihnutý írsky občan, by sa rád pripojil k svojim spolužiakom na
každoročnom školskom výlete. Nie je si však istý, či jeho írsky preukaz zdravotne postihnutej
osoby bude uznaný v iných krajinách EÚ, a či teda bude môcť využiť prístup k doprave ako
50

SK

Návrh nariadenia o pravidelných kontrolách technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných
vozidiel [COM(2012) 380], návrh nariadenia o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových
automobilov prevádzkovaných v Únii [COM(2012) 382] a návrh smernice o registračných
dokumentoch pre vozidlá [COM(2012) 381].
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miestni obyvatelia so zdravotným postihnutím. Ak by Seán mal preukaz EÚ zdravotne
postihnutej osoby, mal by istotu, že bude mať prístup k niektorým osobitným výhodám, ako
majú štátni príslušníci tejto krajiny.
Komisia začne pilotnú iniciatívu s cieľom pripraviť vzájomne uznávaný preukaz EÚ
zdravotne postihnutej osoby, ktorý umožní rovnaké zaobchádzanie s osobami so zdravotným
postihnutím, ktoré cestujú do iných krajín EÚ, pokiaľ ide o prístup k doprave, cestovnému
ruchu, kultúre a rekreačným aktivitám.
Opatrenie 6: Komisia uľahčí mobilitu osôb so zdravotným postihnutím v rámci EÚ a v roku
2014 podporí vypracovanie vzájomne uznávaného preukazu EÚ zdravotne postihnutej
osoby na zabezpečenie rovnakého prístupu k určitým osobitným výhodám v rámci
EÚ(predovšetkým v oblasti dopravy, cestovného ruchu, kultúry a voľnočasových aktivít).
Procesné práva občanov
Každá osoba sa považuje za nevinnú, pokým nie je dokázaná jej vina51. Odlišné vnútroštátne
pravidlá, ktorými sa riadi prezumpcia neviny, môžu sťažovať policajnú a justičnú spoluprácu
a vzájomné uznávanie rozsudkov. Sú tiež zdrojom neistoty pre občanov, pokiaľ ide o ochranu,
ktorú by mohli získať v inej krajine EÚ. Okrem toho právo na právnu pomoc v trestnom
konaní52 sa významne líši v jednotlivých členských štátoch a osoby podozrivé alebo obvinené
v trestnom konaní v inej krajine EÚ v súčasnej dobe nemajú vždy zaručenú účinnú a včasnú
právnu pomoc.
Niektoré podozrivé alebo obvinené osoby sú zraniteľnejšie, pretože na základe svojho veku
alebo psychického alebo fyzického stavu majú problémy porozumieť konaniu, sledovať ho
alebo efektívne sa do neho zapájať. Toto môže mať vplyv na ich právo na spravodlivý proces
a z toho dôvodu je ešte dôležitejšie, aby bola zaručená prezumpcia neviny a právna pomoc.
V rámci verejnej konzultácie o občianstve EÚ 73 % respondentov podporilo myšlienku
poskytnúť deťom a zraniteľným dospelým osobám záruky na zabezpečenie spravodlivého
procesu, ktoré sa musia uplatňovať vo všetkých krajinách EÚ.
Christian, 16-ročný mladík, ktorý žije s rodičmi v inej krajine EÚ ako jeho krajina pôvodu,
bol zatknutý doma a odvedený na policajnú stanicu na výsluch v súvislosti s odcudzením auta,
ktoré sa našlo v ten deň v blízkosti budovy, kde býval. Vypočúvaný bol asi šesť hodín, počas
ktorých najskôr poprel akúkoľvek účasť na krádeži a neskôr, potom ako mu polícia povedala,
že priznanie pozitívne ovplyvní výsledok tohto prípadu, sa priznal, že vozidlo ukradol.
Christian bol vypočúvaný bez toho, aby mu bolo dovolené kontaktovať rodičov a bez
prítomnosti právnika. Nebol informovaný o svojom práve mlčať a nevypovedať vo svoj
neprospech.
Komisia má v úmysle navrhnúť do konca roka 2013 balík nástrojov na zaručenie prezumpcie
neviny a právnej pomoci, ak je občan podozrivý alebo obvinený v trestnom konaní v inej
krajine EÚ, a na posilnenie procesných práv detí a zraniteľných osôb.

51
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Táto základná zásada trestného práva je stanovená v článku 48 Charty základných práv EÚ a v článku 6
ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach a vyplýva tiež z ústavných tradícií spoločných pre
členské štáty.
Právo na právnu pomoc je zakotvené v článku 47 Charty základných práv EÚ a v článku 6 ods. 3
Európskeho dohovoru o ľudských právach.
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Opatrenie 7: Komisia do konca roku 2013 predloží balík právnych nástrojov na ďalšie
posilnenie procesných práv občanov v prípade, ak vystupujú ako podozriví alebo obvinení
v trestnom konaní, s prihliadnutím na osobitnú situáciu detí a zraniteľných občanov.

2.4 – Odstraňovanie prekážok pri nakupovaní v EÚ
Nároky občanov s nízkou hodnotou
V priebehu posledných 12 mesiacov štyria z desiatich občanov nakúpili alebo objednali tovar
alebo služby cez internet na súkromné účely (40 %). Tovar alebo služby od predajcov so
sídlom v iných krajinách EÚ kupuje viac Európanov, ako tomu bolo pred dvoma rokmi (+4
percentuálne body). Takmer tretina kupuje tovar offline a online od podnikov so sídlom v
iných členských štátoch (30 %)53. Skutočnosť, že nakupovanie v rámci EÚ je jednoduchšie,
môže znamenať existenciu väčšieho množstva sporov, ktoré musia byť riešené rýchlo a ľahko
tak, aby to neodrádzalo občanov.
Nariadením o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu54 boli zavedené viaceré
praktické riešenia na umožnenie cezhraničných súdnych sporov v prípade pohľadávok pod
2 000 000 EUR, ako napr. zrušenie potreby uznania rozsudku v prípade jeho výkonu v inom
členskom štáte a umožnenie písomného postupu založeného na vzorovom tlačive. Zo
sťažností občanov adresovaných Komisii však vyplýva, že je potrebné ďalej posilniť
existujúce nariadenie, najmä na riešenie nedostatočných postupov pozorovaných vo viacerých
členských štátoch, ako napr. nedostatočná praktická pomoc pri vypĺňaní návrhu, odklon od
zásady písomného konania, zbytočné vypočutia, nedostatočné využívanie telea videokonferenčných hovorov na vypočutie svedkov atď.
Tibor, ktorý žije v Maďarsku, si chce kúpiť nový televízor. Našiel ideálny televízor v
neďalekom obchode za 2 750 EUR, ale rozhodol sa zistiť na internete lepšiu cenu. Našiel
presne rovnaký televízor za 2 200 200 EUR a objednal si ho online. Televízor bol dodaný
načas, ale na jeho prekvapenie bol čierny, nie strieborný, aký si objednal. Televízor vrátil a
žiadal naspäť svoje peniaze. Predávajúci sa odmlčal. Keďže predávajúci mal sídlo v
Portugalsku, premýšľal, ako získať náhradu. Priateľ mu povedal o európskom konaní s nízkou
hodnotou sporu na európskom portáli elektronickej justície55 a rýchlo si uvedomil všetky
výhody: možnosť uplatniť nárok v Maďarsku a nie v Portugalsku bez platenia nákladov na
advokáta a dokonca bez toho, aby bolo potrebné ísť na súd! Potom zistil, že tento jednoduchý
postup nie je pre neho dostupný, pretože prahová hodnota pre pohľadávky v rámci
európskeho konania s nízkou hodnotou sporu bola len 2 000 EUR.
Občania usudzujú, že zvýšenie prahovej hodnoty v prípade európskeho konania vo veciach
s nízkou hodnotou sporu, by uľahčilo spotrebiteľom získať náhradu v inej krajine EÚ56. V
prieskume Eurobarometra o veciach s nízkou hodnotou sporu z roku 2013 respondenti uviedli,
že v tom, aby sa obrátili na súd vo svojej krajine, by ich najviac povzbudilo, ak by boli
dostupné tieto faktory: možnosť priebehu konania len písomnou formou bez potreby fyzicky
sa dostaviť na súd (37 %), nasledovala možnosť priebehu konania bez potreby poveriť
advokáta (31 %) a možnosť priebehu konania online (20 %). Komisia bude revidovať
53
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Osobitný Eurobarometer o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu – apríl 2013 – (ďalej len
„Eurobarometer o veciach s nízkou hodnotou sporu z roku 2013“) –
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#395.
V účinnosti od 1. januára 2009.
https://e-justice.europa.eu/home.do.
Pozri najmä verejnú konzultáciu o občianstve v roku 2012.
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existujúce pravidlá s cieľom ďalej zjednodušovať európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu, zaistiť, aby sa prostriedky, ktoré sa ponúkajú v rámci tohto konania,
využívali v plnom rozsahu, a zvýšiť existujúce prahové hodnoty na 25 000 EUR. Príslušným
nariadením by sa tiež vytvorilo právne prostredie, v rámci ktorého občania môžu vykonávať
procedúry online.
Opatrenie 8: Komisia do konca roka 2013 zreviduje európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu s cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa nákupov v inej krajine EÚ.
Občania nakupujúci online
Európski spotrebitelia majú prospech z právnych predpisov, ktoré im zaručujú spravodlivé
zaobchádzanie, bezpečnosť výrobkov, ktoré nadobudnú, kompletné informácie pred kúpou a
ako už bolo zdôraznené, vykonanie nápravy v prípade, že nastanú problémy57. V poslednej
dobe, vo februári 2013, Komisia prijala balík opatrení na zvýšenie bezpečnosti spotrebných
výrobkov vrátane tých, ktoré boli kúpené na internete, s cieľom zvýšiť dôveru občanov a
podporiť predaj58.
Napriek tejto ochrane sa občania stále stretávajú s problémami, najmä pri nakupovaní online,
ako uviedol takmer jeden zo štyroch účastníkov (24 %) verejnej konzultácie o občianstve EÚ
v roku 2012. Spotrebiteľom často chýbajú dôležité informácie pri porovnávaní alebo nákupe
digitálnych produktov (napr. pri sťahovaní audiovizuálnych materiálov, ako sú hudba, filmy
alebo hry). Ak sú informácie k dispozícii, osoby, ktoré nie sú odborníkmi im nemusia vždy
rozumieť. Často je pre nich ťažké určiť, či budú môcť produkt používať na svojom zariadení
alebo posúdiť kvalitu, ktorú získajú.
Florian hľadá najlepšie miesto, kde by si mohol kúpiť a stiahnuť nový album svojej obľúbenej
rockovej kapely. Tento album je k dispozícii na stiahnutie vo veľkom internetovom obchode.
Až potom zistí, že musí v obchode kúpiť aj prehrávač, aby si ho mohol prehrať. Zrozumiteľné
zobrazenie relevantných informácií o hlavných charakteristikách, interoperabilite a
funkčnosti by Florianovi umožnili ľahko porovnať ponuky a kúpiť kvalitné hudobné súbory,
ktoré by fungovali na jeho prehrávači.
Komisia má v úmysle zaistiť, aby spotrebitelia kupujúci digitálne produkty získali základné
informácie zrozumiteľným a porovnateľným spôsobom.
Poskytnutím usmernenia týkajúceho sa informačných povinností v súvislosti s digitálnymi
výrobkami sa vnútroštátnym orgánom pomôže pri presadzovaní pravidiel na ochranu
spotrebiteľov. Komisia vytvorí tiež model pre jednotné a zrozumiteľné zobrazenie hlavných
informácií (ako napr. cena, typ zmluvy, právo odstúpiť od zmluvy, interoperabilita
s hardvérom a softvérom, funkčnosť ako napr. použitý digitálny formát, kvalita súboru,
veľkosť súboru, prenositeľnosť na iné zariadenia, ktoré vlastní spotrebiteľ, možnosť
vytvárania súkromných kópií a pod.), ktoré sa objavia na obrazovke vo vhodnej chvíli (napr.
pri poskytnutí ponuky).
57
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Pozri správu o občianstve EÚ za rok 2010 o odstránení prekážok vykonávania práv občanov EÚ
[KOM(2010) 603] a najmä opatrenia 9 – 13, oznámenie o programe pre spotrebiteľov [COM(2012)
225] a oznámenie o akte o jednotnom trhu II Spoločne za nový rast [COM( 2012) 573].
Balík bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom pozostáva okrem iného z návrhu nariadenia o
bezpečnosti spotrebných výrobkov [COM(2013) 78], návrh nariadenia o dohľade nad trhom
s výrobkami [COM(2013) 75] a oznámenie Komisie, ktorým sa stanovuje 20 opatrení pre bezpečnejšie
a vyhovujúce výrobky pre Európu: viacročný akčný plán pre dohľad nad výrobkami v EÚ [COM(2013)
76]. Dokumenty sú dostupné na http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm.
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Týmto sa uľahčí aj porovnanie digitálnych produktov a rozvoj webových stránok
umožňujúcich presné porovnanie. V roku 2010 využilo stránky porovnávajúce ceny viac než
80 % európskych spotrebiteľov, pričom päť z desiatich spotrebiteľov ich využíva aspoň raz za
mesiac59. Komisia po konzultácii so zúčastnenými stranami bude pokračovať vo svojej práci
na zlepšovaní transparentnosti a spoľahlivosti takýchto porovnávacích nástrojov pre
spotrebiteľov60.
Na ďalšie zvyšovanie informovanosti občanov o ich právach ako spotrebiteľov, a teda aj na
zvýšenie ich dôvery v digitálny online trh, Komisia plánuje tiež začať do jari 2014 osobitnú
kampaň v rámci celej EÚ na zvýšenie informovanosti.
Opatrenie 9: Komisia pripraví do jari 2014 v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi
presadzovania práva a príslušnými zainteresovanými stranami vzor online zobrazenia
hlavných požiadaviek, aby informácie o digitálnych produktoch boli jasnejšie a dali sa
ľahko porovnať. V prvej polovici roka 2014 začne tiež osobitnú kampaň v rámci celej EÚ
na zvýšenie informovanosti o právach spotrebiteľov.

2.5 – Cielené a dostupné informácie v EÚ
Práva občanov na voľný pohyb a miestne správne orgány
Úradníci v miestnych správnych orgánoch, s ktorými občania prichádzajú do styku, zohrávajú
kľúčovú úlohu pri presadzovaní práv občanov na voľný pohyb, pretože bývajú často prvým
styčným miestom pre občanov, ktorí sa usadia v novom meste, a sú pre nich hlavným zdrojom
informácií a pomoci. Avšak zo sťažností doručených Komisii a asistenčným službám EÚ
vyplýva, že k problémom, s ktorými sa občania EÚ stretávajú, keď sa presťahujú do inej
krajiny EÚ, dochádza často z dôvodu, že úradníci miestnych správnych orgánov, s ktorými
občania prichádzajú do styku, nie sú dostatočne oboznámení s právami občanov EÚ na voľný
pohyb. Potvrdzujú to výsledky štúdie Výboru regiónov v roku 201261 a verejnej konzultácie
o občianstve EÚ v roku 2012. Štvrtina občanov s bydliskom v inom členskom štáte EÚ
uvádza problémy (27 %) a takmer každý druhý sa vyjadril, že zamestnanci miestnych správ
nemajú dostatok informácií o ich právach EÚ (47 %). Zamestnancom miestnych správnych
orgánov by sa teda mali poskytnúť nástroje, ktoré im pomôžu plne porozumieť pravidlám
voľného pohybu.
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„Štúdia v rámci spotrebiteľského trhu o fungovaní elektronického obchodu“ (2011), uskutočnená
spoločnosťou Civic Consulting v mene Európskej komisie, GR pre zdravie a spotrebiteľov, Civic
Consulting.
Ďalšie informácie sa uvádzajú v správe o dialógu viacerých zainteresovaných strán o porovnávacích
nástrojoch (Report from the Multi-Stakeholder Dialogue on Comparison Tools):
http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit-2013-msdct-report_en.pdf.
Štúdia Výboru regiónov z roku 2012 s názvom „Local and regional authorities promoting EU
citizenship and citizens' rights“ (Miestne a regionálne orgány podporujúce európske občianstvo
a občianske
práva)
–
http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/summary_cor_study_citizenship.pdf.
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Q3. Už ste niekedy čelili problémom pri pohybe a pobyte v rámci Európskej únie? Q3a.
Súviseli tieto problémy s jedným z nasledovných dôvodov?
Iné

27%

Dlhé alebo nejasné administratívne
postupy

62%

Zamestnanci miestnej správy neboli
informovaní o vašich právach EÚ

Neboli ste dostatočne informovaný o
svojich právach/vedomý si svojich
práv EÚ

47%

19%

Zdroj: Verejná konzultácia o občianstve v roku 2012 – Základ: respondenti, ktorí sa stretli s problémami pri sťahovaní do inej krajiny EÚ
alebo pobyte v nej

Cécile je Belgičanka a jej manžel Nicolás, argentínsky občan, sa rozhodli žiť v inej krajine
EÚ a po tom, ako sa v nej usadili, Nicolás úspešne absolvuje pracovný pohovor v miestnom
podniku. V odpovedi na otázku podniku úradník obecného úradu uviedol, že Nicolás
potrebuje pracovné povolenie, pretože si hneď neuvedomil, že táto požiadavka sa nevzťahuje
na rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí uplatňujú svoje právo voľného pohybu. Na
základe toho Nicolása neprijali do zamestnania.
Komisia vypracuje do konca roku 2014 elektronický školiaci nástroj pre miestne správne
orgány s cieľom zabezpečiť, aby občania EÚ bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú, boli
vybavovaní úradníkmi, ktorí sú dôkladne oboznámení s ich právami a podmienkami
a postupmi na ich vykonávanie.
Komisia bude od roku 2013 tiež podporovať prostredníctvom svojho programu partnerstva
miest výmenu najlepších postupov medzi obcami a projektov zameraných na zvyšovanie
informovanosti o právach občanov a uľahčenie ich uplatňovania.
Opatrenie 10: Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa miestnym
samosprávnym orgánom poskytli nástroje, ktoré im pomôžu plne porozumieť právam
voľného pohybu občanov EÚ.
Občania, ktorí chcú zistiť, ako postupovať v prípade, keď sa nedodržiavajú ich práva
Občania často nevedia, čo majú robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva, a najmä to, či by sa
mali obrátiť na vnútroštátne orgány, inštitúcie EÚ alebo iné orgány, ako napr. Európsky súd
pre ľudské práva. Aj keď je jasné, že je to záležitosť pre inštitúcie EÚ, občania si často nie sú
istí, na ktorú z nich by mali obrátiť.
Z prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 2013 vyplýva, že necelá štvrtina
respondentov (24 %) sa domnieva, že sú celkom alebo veľmi dobre informovaní o tom, čo
môžu robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva EÚ. Približne polovica (51 %) sa domnieva, že
nie je veľmi dobre informovaná, zatiaľ čo ďalšia štvrtina respondentov (23 %) sa domnieva,
že nie je vôbec informovaná.
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Q5. Čo si myslíte, ako dobre ste informovaní o tom, čo môžete robiť, keď
sa nedodržiavajú vaše práva ako občana EÚ?

2%

3%

21%

23%

EÚ27
51%

Veľmi dobre informovaný
Neinformovaný vôbec

Pomerne dobre informovaný
Nevie/Nepoužiteľné

Nie veľmi dobre informovaný

Zdroj: Prieskum Eurobarometra o občianstve EÚ z roku 2013

Tieto zistenia boli potvrdené v rámci verejnej konzultácie o občianstve v roku 2012. Viacerí
respondenti tiež uviedli, že nepoznajú nástroje uvedené v otázke (SOLVIT, Europe Direct,
Vaša Európa – Poradenstvo). Väčšina všetkých respondentov uviedla, že by uvítali online
nástroj, ktorý by im umožnil ľahko pochopiť, na akej úrovni (úroveň EÚ, vnútroštátna úroveň
alebo miestna úroveň) by sa ich problém dal najlepšie riešiť (63 %).
Q23. Európska komisia zriadila rad poradenských a asistenčných centier s cieľom pomôcť riešiť
problémy, s ktorými sa môžete stretnúť (SOLVIT, kontaktné centrá Europe Direct spojené s portálom
Vaša Európa - Poradenstvo). Čo by vám ešte mohlo pomôcť pri uplatňovaní vašich práv v EÚ?

Online nástroj, ktorý vám uľahčí porozumieť, či váš problém možno riešiť na
úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni (ako napr. kontrolné zoznamy
prípustnosti na webových stránkach vnútroštátnych a európskych inštitúcií)

63%

Posilnenie vnútroštátneho kontaktného miesta, ktoré vám môže poskytnúť
právne poradenstvo o vašich právach v EÚ, keď uplatňujete mobilitu v rámci
EÚ (cestovanie, bývanie, štúdium, nakupovanie v inej krajine EÚ)

50%

Viac nie je potrebné

Iné

SK

8%

5%
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Zdroj: Verejná konzultácia o občianstve v roku 2012 – základ: Všetci respondenti

Maja, slovinská občianka, si kúpila malý byt v Bulharsku, potom však zistila, že stavba bola
v rozpore s viacerými stavebnými predpismi a že realitný maklér o tom vedel, ale jej túto
informáciu neposkytol. Domnieva sa, že jej základné právo na vlastníctvo bolo porušené,
chcela by však vedieť, či sa má sťažovať Európskej komisii, Európskemu ombudsmanovi
alebo bulharskému alebo slovinskému ombudsmanovi. Nevedela o tom, že správnym
subjektom, na ktorý sa treba obrátiť, sú vnútroštátne orgány pre ochranu spotrebiteľa.
Elektronické jednotné informační miesta – portál Vaša Európa a služba Europe Direct –
a ďalšie nástroje poskytujú občanom informácie týkajúce sa ich práv a budú ďalej rozvinuté.
Komisia bude na svojej hlavnej webovej stránke Európa užívateľsky ústretovým spôsobom
občanov smerovať na najvhodnejšie úrady na vyriešenie ich problému, ktorými sú buď
asistenčné služby a inštitúcie EÚ, alebo vnútroštátne a miestne orgány.
Opatrenie 11: Komisia v priebehu roka 2013 zabezpečí, aby bolo pre občanov jasnejšie
a jednoduchšie zistiť, na koho sa majú obrátiť v súvislosti s nápravou, pokiaľ ide o ich
práva, a to poskytnutím zrozumiteľného usmernenia na svojej hlavnej webovej stránke
Európa.

2.6 – Účasť na demokratickom živote EÚ
Posilnenie volebných práv občanov a podpora ich plnej účasti na demokratickom živote
EÚ
Občania a ich politická účasť v EÚ
Podporovanie úplnej účasti občanov EÚ na demokratickom živote EÚ na všetkých úrovniach
je podstatou občianstva Únie. Mobilizovanie občanov posilňovaním dialógu s občianskou
spoločnosťou a podporovaním slobody a pluralizmu médií sú pre informovanú politickú
diskusiu v rámci demokratického procesu zásadné. Účasť na voľbách do Európskeho
parlamentu je základný spôsob, akým občania môžu prispieť k formovaniu politiky EÚ,
a predstavuje základný princíp zastupiteľskej demokracie v Európskej únii. Takmer šestina
občanov EÚ si myslí, že hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu je najlepším
spôsobom na zabezpečenie, aby ich hlas bol vypočutý na úrovni EÚ62. Komisia nedávno
predložila odporúčania na ďalšie zlepšenie transparentnosti v európskych voľbách
a posilnenie väzieb medzi občanmi a EÚ s dôrazom na dôležitú úlohu európskych politických
strán63. Komisia bude okrem toho ďalej podporovať využívanie európskej iniciatívy občanov.
Na zvýšenie informovanosti o občianstve EÚ a konkrétnych právach, ktoré priznáva všetkým
občanom EÚ, najmä o ich volebných právach, Komisia vypracuje a podporí rozsiahle šírenie
príručky prezentujúcej jasne, výstižne a zrozumiteľným spôsobom práva spojené
s občianstvom EÚ. Príručku by vnútroštátne orgány mohli distribuovať každému mladému
občanovi EÚ, ktorý dosiahne hlasovací vek, ale aj pri rôznych iných príležitostiach, ako napr.
zápis novorodencov do matriky, vydávanie pasov, nadobudnutie štátnej príslušnosti členského
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Eurobarometer Európskeho parlamentu 77.4 – Európania a dva roky do európskych volieb v roku 2014
–
jún
2012
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analyt
ique_sk.pdf.
Odporúčanie Komisie o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho
parlamentu, C(2013) 1303.
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štátu alebo ako materiál, ktorý sa zaradí do školských osnov, najmä v oblasti občianskej
výchovy.
Občania a ich právo zúčastniť sa na voľbách vo svojej krajine pôvodu patriacej do EÚ
Vo všeobecnosti si Európania myslia, že občania EÚ by nemali stratiť svoje právo voliť vo
voľbách v štáte, ktorého sú štátnym príslušníkom, len preto, že sa presťahovali do inej krajiny
EÚ (zbavenie práva voliť).

Q19a. Ak by ste bývali v inej krajine EÚ,
považovali by ste za spravodlivé, že stratíte
svoje právo voliť vo vnútroštátnych voľbách
v krajine, ktorej ste štátnym príslušníkom?
7%

31%

62%

Áno

Nie

Žiadna odpoveď

Zdroj: Verejná konzultácia o občianstve v roku 2012 – Základ: všetci respondenti
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Q2.1 V prípa de s i tuá ci e, keď obča n EÚ ži je v i nej kra ji ne EÚ než jeho
kra ji na pôvodu (t. j. ktorej je š tá tnym prís l uš níkom), pova žova l i by s te za
s pra vodl i vé, že tento obča n s tra tí s voje prá vo vol i ť vo vnútroš tá tnych
voľbá ch v kra ji ne, ktorej je š tá tnym prís l uš níkom?

4%

31%

65%

Áno

Nie

Neviem

EÚ27

Zdroj: Prieskum Eurobarometra o volebných právach z roku 2013

Dánsky pár našiel zaujímavé pracovné príležitosti v spoločnosti v Poľsku. Presťahovali sa,
aby tam žili, zatiaľ čo ich dcéra zostala v Dánsku, aby dokončila štúdiá. Často sa vracajú do
Kodane, aby navštívili svoju rodinu a priateľov, a zostali v úzkom kontakte s politickým
a sociálny vývojom v Dánsku, kam sa chcú nakoniec vrátiť. Nemôžu však voliť vo
vnútroštátnych voľbách, pretože súčasná legislatíva umožňuje, aby dánski občania, ktorí
opúšťajú krajinu, zostali uvedení na zozname voličov len vtedy, ak zaregistrovali svoj zámer
vrátiť sa do dvoch rokov.
Vnútroštátne politiky, ktoré zbavujú práva voliť (ak existujú), sa zvyčajne odôvodňujú
skutočnosťou, že po určitej dobe strávenej v zahraničí, sa oslabuje vzťah s pôvodnou
spoločnosťou. Tento argument by sa mal znovu posúdiť so zreteľom na súčasné sociálnoekonomické a technologické skutočnosti, na skutočnosť, že ľudia sa môžu ľahšie presúvať
medzi krajinami a na nárast prelínania v sociálnej a kultúrnej oblasti v rámci EÚ. V dôsledku
pobytu v inom členskom štáte EÚ už nie je potrebné definitívne prerušiť väzby s krajinou
pôvodu, ako tomu mohlo byť v minulosti. Občania EÚ by sa teraz mali vedieť sami
rozhodnúť, či sa chcú aj naďalej zúčastňovať na politickom živote v štáte, ktorého sú štátnym
príslušníkom, alebo či sa chcú aktívne začleniť do politického života v hostiteľskej
spoločnosti. V diskusiách na spoločnom vypočutí Európskeho parlamentu a Komisie o
občianstve EÚ z 19. februára 2013 sa tiež poukázalo na nesúlad zbavenia občanov EÚ
základných politických práv len zo samotného dôvodu, že uplatnili svoje základné právo EÚ
na voľný pohyb. Osoby, ktoré využili svoje právo voľného pohybu, sa môžu sa ocitnúť v
menej priaznivej situácii, ako keby zostali doma alebo by svoj pobyt v inej krajine EÚ skrátili.
V jednom členskom štáte prebieha vnútroštátny spor, v ktorom sa spochybňuje súlad
vnútroštátnych politík zbavenia práva voliť s právom EÚ64, ale Súdnemu dvoru nebola
doteraz predložená prejudiciálna otázka.
64
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Napríklad vo veci Preston vrchný súd a odvolací súd v Spojenom kráľovstve zamietol žalobu štátneho
príslušníka UK, ktorý žil v Španielsku viac než 15 rokov a ktorý protestoval proti tomu, že bol zbavený
práva voliť. Podanie v súvislosti s právom na odvolanie pred najvyšším súdom bolo zamietnuté bez
toho, aby bol predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania.
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Občania a ich právo zúčastniť sa na voľbách volieb v krajine pobytu v EÚ
Občianstvo EÚ zahŕňa práva občanov EÚ voliť a byť volený v miestnych voľbách a voľbách
do Európskeho parlamentu v hostiteľskej krajine za rovnakých podmienok ako štátni
príslušníci tejto krajiny. Účelom týchto práv bolo konkrétne uplatňovanie zásady
nediskriminácie medzi štátnymi príslušníkmi a cudzími štátnymi príslušníkmi a umožniť
občanom EÚ lepšiu integráciu a účasť na demokratickom živote v hostiteľskej krajine65. Tieto
práva sa však nevzťahujú na najdôležitejšie úrovne politickej účasti, t. j. na vnútroštátnu
úroveň a v 13 členských štátoch, kde sú regiónom zverené legislatívne právomoci, regionálnu
úroveň66.
Táto asymetria znamená, že občania EÚ, ktorí sú už členmi spoločenstva na miestnej úrovni
sú pripravení o svoj hlas, pokiaľ ide o rozhodnutia vnútroštátneho zákonodarcu, ktoré sa ich
priamo dotýkajú. Tento rozpor v rovnosti zaobchádzania a politickej účasti občanov EÚ, ktorí
uplatňujú svoje základné právo EÚ na slobodný pohyb a pobyt v EÚ, sa postupujúcou
európskou integráciou zväčšuje a presadzovanie účasti občanov EÚ na demokratickom živote
Únie nadobúda na význame.
V rámci verejnej konzultácie o občianstve v roku 2012 a v prieskume Eurobarometra o
volebných právach z roku 2013 sa 72 %, resp. 67 % respondentov domnievalo, že občanom
EÚ s inou štátnou príslušnosťou by malo byť umožnené voliť vo vnútroštátnych voľbách v
hostiteľskej krajine. To je významný nárast od roku 2010 (+17 percentuálnych bodov).

65
66
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Preambuly smerníc 93/109/ES a 94/80/ES.
K 13 členským štátom, v ktorých sú regiónom zverené legislatívne právomoci, patrí Rakúsko (Länder),
Belgicko (Régions), Česká republika (kraje), Dánsko (Amtskommuner), Nemecko (Länder), Španielsko
(Comunidades autónomas), Francúzsko (Régions), Taliansko (2 autonómne provincie a 20 regiónov),
Holandsko (provinciale staten), Poľsko (województwo), Slovensko (kraje), Švédsko
(Landstingsfullmäktige) a Spojené kráľovstvo.
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Q19b. Ak by ste bývali v inej krajine EÚ,
považovali by ste za spravodlivé
nadobudnúť právo voliť vo vnútroštátnych
voľbách v krajine, v ktorej máte bydlisko?
10%

18%

72%

Áno

Nie

Žiadna odpoveď

Zdroj: Verejná konzultácia o občianstve v roku 2012 – Základ: všetci respondenti
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Q2.2. V prípade situácie, keď občan EÚ žije v inej krajine EÚ, než je jeho krajina
pôvodu (t. j. ktorej je štátnym príslušníkom), považovali by ste za spravodlivé,
že tento občan nadobudne právo voliť vo vnútroštátnych voľbách v krajine, v
ktorej má bydlisko?

3%
7%
30%

50%
43%
67%

Áno

Nie

Vnútorný graf: FL292 (2010)
Vonkajší graf: FL364 (2012)

Neviem

EÚ-27

Zdroj: Prieskum Eurobarometra o volebných právach z roku 2013

Pokiaľ ide o regionálne voľby, 64 % respondentov v prieskume Eurobarometra o volebných
právach z roku 2013 uviedlo, že občania EÚ by mali mať toto právo hlasovať (za
predpokladu, že sa tieto voľby konajú v danej krajine). Opäť je to významný nárast od roku
2010 (+10 percentuálnych bodov).
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Q2.3. V prípade situácie, keď občan EÚ žije v inej krajine EÚ, než je jeho
krajina pôvodu (t. j. ktorej je štátnym príslušníkom), mal by mať tento
občan právo voliť a byť volený v regionálnych voľbách organizovaných v
krajine, kde žije v prípade konania regionálnych volieb v tejto krajine?

4%
7%

32%

39%

54%

64%

Áno

Nie

Vnútroný graf: FL292 (2010)
Vonkajší graf: FL364 (2012)

Neviem

EÚ27

Zdroj: Prieskum Eurobarometra o volebných právach z roku 2013

Možnosť občanov EÚ s bydliskom v inej krajine EÚ, aby sa v závislosti od väzieb, ktoré
udržujú s členským štátom, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, alebo ktoré si vytvárajú s
členským štátom pobytu, rozhodli, v ktorej z týchto dvoch krajín chcú uplatňovať svoje
základné politické práva, by bola novým podnetom pre ich začlenenie a účasť na
demokratickom živote Únie. Dynamika posilňovania práv spojených s občianstvom EÚ je
zakotvená v samotnej zmluve (napr. článok 25 ZFEÚ). V rámci širších úvah o budúcej
podobe Európskej únie Komisia preskúma opatrenia na umožnenie účasti občanov EÚ vo
vnútroštátnych a regionálnych voľbách v krajine EÚ, kde majú bydlisko.
Občania a ich prístup k európskej diskusii
V súčasnej dobe sa 68 % občanov EÚ domnieva, že nie sú dostatočne informovaní
o európskych záležitostiach. 74 % osôb, ktoré majú negatívny obraz o EÚ, uvádza, že nie sú
dobre informované o EÚ. Napriek väčšej miere využívania internetu a sociálnych médií,
najmä medzi mladšími občanmi, televízia je stále prvou voľbou väčšiny ľudí (58 %), pokiaľ
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ide o získavanie informácií o európskych záležitostiach67. Smernica o audiovizuálnych
mediálnych službách68 podporuje pluralitu médií otvorením vnútroštátnych trhov
vysielateľom a poskytovateľom systému video na požiadanie z iných krajín EÚ. Okrem toho
internet uľahčuje prístup k obsahu z iných členských štátov. Vnútroštátne televízne kanály sa
však často pri podávaní správ o európskych témach pre domácich divákov zameriavajú na
vnútroštátnych divákov. Poskytovanie občanom informácií o európskych otázkach nielen
z európskeho hľadiska, ale aj z hľadiska jednotlivých členských štátov by mohlo zvýšiť
európsky verejný priestor a prispieť k informovanejšej demokratickej diskusii69.
Opatrenie 12: Komisia:
– podporí informovanosť občanov EÚ o ich právach v súvislosti s občianstvom EÚ, a
najmä o ich volebných právach, a to uverejnením príručky, v ktorej budú prezentované ich
práva EÚ jasnou a jednoduchou formou, pri príležitosti Dňa Európy v máji 2014,
– navrhne konštruktívne spôsoby, aby sa občanom EÚ, ktorí žijú v inej krajine EÚ,
umožnilo úplné zapájanie do demokratického života v EÚ tým, že sa zachová ich právo
voliť vo vnútroštátnych voľbách v ich krajine pôvodu, a
– v roku 2013 preskúma spôsoby, ako posilniť a rozvíjať európsky verejný priestor na
základe existujúcich národných a európskych štruktúr s cieľom ukončiť existujúcu
fragmentáciu verejnej mienky v rámci hraníc jednotlivých členských štátov.
3.

ZÁVER: NOVÉ PODNETY PRE EURÓPSKE OBČIANSTVO

Vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2013 a rozsiahlych konzultáciách, ktoré
napomohli jej vypracovaniu, vychádza Komisia zo skúseností občanov s cieľom zabezpečiť,
aby občania EÚ mohli plne využívať svoje práva v rámci EÚ a výhody, ktoré im prináša
občianstvo Únie v ich každodennom živote.
Správa a súvisiace diskusie predstavujú spolu s Európskym rokom občanov70
a prebiehajúcimi dialógmi občanov71 opatrenia na zapájanie občanov do skutočnej diskusie
o ďalších krokoch k silnejšej a čoraz zomknutejšej Únii, ktorá do stredu svojej činnosti
stavia občana, a to spolu s politikmi, odborníkmi a občianskou spoločnosťou, pred voľbami
do Európskeho parlamentu v roku 2014.
Ako zdôraznil predseda Barroso vo svojom prejave o stave Únie 2012 „Európa musí byť ešte
demokratickejšia“. Občania EÚ budú európsky projekt ďalej rozvíjať, keď uvidia jeho
konkrétne prínosy pre nich a ich rodiny, ak sa stotožnia s jeho cieľom a víziou a ak sa zapoja
do tohto procesu.
67
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Štandardný Eurobarometer 78 – Správa o využívaní médií v Európskej únii –
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_media_en.pdf.
Smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym
predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), Ú. v. EÚ L 95, s. 1 – 24.
Pozri prejav predsedu Európskej komisie Barrosa o stave Únie v roku 2012: „Bol by som rád, keby sa
vytvoril európsky verejný priestor, v ktorom sa o európskych otázkach diskutuje a debatuje z pozície
Európana. Nemôžeme sa neustále pokúšať aplikovať na európske problémy iba národné riešenia.“
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_sk.htm; pozri tiež uznesenie Európskeho
parlamentu zo 7. septembra 2010 k téme „Žurnalistika a nové médiá – vytváranie verejnej sféry v
Európe“ [2010/2015(INI)] a prejav prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka o
Európe z 22. februára 2013 –
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2013/130222Europe.html.
http://europa.eu/citizens-2013/.
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.
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PRÍLOHA 1
Kontrola plnenia opatrení Správy o občianstve EÚ za rok 2010: 25 opatrení
realizovaných
V Správe o občianstve EÚ za rok 2010 bolo vytýčených 25 opatrení, prostredníctvom ktorých
Komisia plánovala odstrániť hlavné prekážky, s ktorými sa stretávajú občania EÚ pri
uplatňovaní ich práv EÚ v rámci rôznych úloh, ktoré sa vyskytujú v ich každodennom živote.
V tejto prílohe sú zhrnuté hlavné opatrenia, ktoré prijala Komisia s cieľom splniť svoje
záväzky z roku 201072.
Vniesť viac jasnosti do právnej oblasti v súvislosti s vlastníckymi právami medzinárodných
párov – opatrenie 1
Komisia prijala 16. marca 2011 dva návrhy nariadení o súdnej príslušnosti, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach
– majetkových režimov manželov73 a
– majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev74.
Cieľom navrhovaných nariadení je pomôcť medzinárodným párom, ktoré sa snažia vyriešiť
majetkové záležitosti v prípade rozvodu, rozluky alebo úmrtia určiť rozhodné právo
a príslušný súd. Obsahujú tiež pravidlá pre uznávanie a výkon rozsudkov súdu o majetku páru
vo všetkých členských štátoch na základe jediného postupu. Páry by tak mohli ušetriť
v jednom prípade v závislosti od jeho zložitosti priemerne približne 2 000 až 3 000 EUR.
Odstránenie ťažkopádnych a nákladných formalít v súvislosti s cezhraničným uznávaním
dokumentov dokazujúcich osobný stav a uľahčenie cezhraničného prístupu k spravodlivosti
– opatrenia 2 a 3
Opatrenie 2
Dňa 14. decembra 2010 Komisia uverejnila Zelenú knihu „Menej byrokracie pre občanov:
Podpora voľného pohybu verejných listín a uznávanie účinkov dokladov o osobnom stave“75 a
do 10. mája 2011 k nej prebiehala verejná konzultácia. Dňa 24. apríla 2013 Komisia
uverejnila návrh nariadenia76, ktoré občanom uľahčuje zabezpečenie uznania verejných
listín požadovaných v cezhraničných situáciách (napr. listiny preukazujúce narodenie, úmrtie
alebo uzatvorenie manželstva alebo aj listiny týkajúce sa nehnuteľností). Navrhované pravidlá
vedú k zníženiu byrokracie zjednodušením administratívnych formalít. Prispejú aj k zníženiu
nákladov za preklady spojené s používaním verejných listín v rámci EÚ. Návrh tiež zavádza
viacjazyčné štandardné formuláre EÚ týkajúce sa okrem iného narodenia, manželstva
a úmrtia.
Opatrenie 3
V júli 2010 Komisia spustila Európsky portál elektronickej justície, internetové jednotné
kontaktné miesto pre prístup k justícii v celej EÚ. Občania, ktorí riešia udalosti, ako je
napr. rozvod, úmrtie, súdny spor alebo sťahovanie, a ktorí potrebujú presadiť svoje práva v
72
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Kontrola plnenia 25 opatrení predložených v správe z roku 2010 sa bude pravidelne aktualizovať –
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.
KOM(2011) 126.
KOM(2011) 127/2.
KOM(2010) 747.
Návrh nariadenia o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia
prijímania určitých verejných listín v Európskej únii, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012
(EÚ), COM(2013) 228.
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inej krajine EÚ, môžu získať rýchle odpovede na mnohé otázky. Môžu najmä nájsť právnika
v inej krajine, zistiť, ako zabrániť nákladným súdnym konaniam prostredníctvom mediácie,
kde podať žalobu, právo ktorého členského štátu sa uplatňuje v ich prípade a či majú nárok na
právnu pomoc.
Posilnenie ochrany podozrivých a obvinených osôb v trestnom stíhaní a obetí trestných
činov – opatrenia 4 a 5
Opatrenie 4
Dňa 8. júna 2011 Komisia predložila návrh smernice77 o práve na prístup k advokátovi
v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí s cieľom zabezpečiť, aby sa
každý obžalovaný v trestnom konaní mohol opierať o rovnakú základnú úroveň práv – bez
ohľadu na jeho štátnu príslušnosť a na to, v ktorej krajine EÚ sa konanie uskutočňuje.
V tomto návrhu sú stanovené celoeurópske minimálne štandardy o práve na prístup
k advokátovi pre podozrivé a obvinené osoby a práve zadržaných osôb komunikovať s nimi
označenou osobou, napríklad s rodinným príslušníkom, zamestnávateľom alebo konzulárnym
orgánom78.
Opatrenie 5
Dňa 18. mája 2011Komisia predložila:
–
oznámenie o „posilnení práv obetí v EÚ“79, v ktorom je uvedená pozícia Komisie
v súvislosti s opatreniami vo vzťahu k obetiam trestnej činnosti,
–
návrh smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory
a ochrany obetí trestných činov80, ktorá je zameraná na posilnenie existujúcich
vnútroštátnych opatrení minimálnymi normami platnými v celej EÚ, aby sa každá obeť mohla
opierať o rovnakú základnú úroveň práv – bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť a na to, v
ktorej krajine EÚ došlo k trestnému činu, a
–
návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych
veciach81 (dopĺňajúci smernicu z roku 2012 o európskom ochrannom príkaze82, ktorá sa
uplatňuje na ochranné opatrenia v trestných veciach). Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby obete
násilia sa stále mohli opierať o ochranné opatrenia prijaté voči páchateľovi, ak cestujú alebo
sa presťahujú do inej krajiny EÚ.
Na základe návrhu Komisie bola 25. októbra 2012 prijatá smernica 2012/29/EÚ83, ktorou
sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.
Minimálne pravidlá, ktoré sú v nej stanovené, okrem iného zabezpečujú, aby sa s obeťami
zaobchádzalo s rešpektom, aby im boli poskytnuté informácie o ich právach a mohli sa
aktívne zúčastňovať na trestnom konaní. Zabezpečujú tiež, aby pomoc obetiam existovala
77
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KOM(2011) 326.
Tento návrh je súčasťou radu opatrení zavádzaných s cieľom stanoviť jasné práva v celej EÚ a chrániť
základné ľudské práva na spravodlivý proces a právo na obhajobu. Smernica o práve na tlmočenie
a preklad v trestnom konaní nadobudla účinnosť v novembri 2010 a mala by sa transponovať do
vnútroštátneho práva do 27. októbra 2013, zatiaľ čo smernica o práve na informácie v trestnom konaní
nadobudla účinnosť 21. júna 2012 a mala by sa transponovať do 2. júna 2014.
KOM(2011) 274.
KOM(2011) 275.
KOM(2011) 276.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/ES z 13. decembra 2011, Ú. v. EÚ 338, s. 2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti
práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2001/220/SVV, Ú. v. EÚ L 315, s. 57.
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v každom členskom štáte a aby boli obete s osobitnými potrebami ochrany z dôvodu ich
zraniteľnosti (vrátane detí) identifikované a aby sa im poskytla riadna ochrana.
Odstránenie daňových problémov, ktorým čelia občania EÚ v cezhraničných situáciách,
najmä pri zdaňovaní automobilov84, a zjednodušenie postupov preregistrovania
automobilov – opatrenie 6
Dňa 20. decembra 2010 Komisia uverejnila oznámenie „Odstránenie daňových prekážok
pre občanov EÚ“85, v ktorom identifikuje najzávažnejšie problémy v oblasti daní, s ktorými
sa občania EÚ stretávajú v cezhraničných situáciách, a oznamuje svoj úmysel predložiť
návrhy v niektorých konkrétnych oblastiach a, všeobecnejšie, tiež pomôcť členským štátom
zvýšiť kompatibilnosť ich daňových systémov a zlepšiť spoluprácu v záujme občanov EÚ.
Okrem toho Komisia identifikovala porušenia právnych predpisov EÚ a začala v prípade
potreby konanie proti príslušných členským štátom.
V oznámení o „dvojitom zdanení na jednotnom trhu“ z 11. novembra 201186 Komisia
poukázala na hlavné problémy v súvislosti s dvojitým zdanením v rámci EÚ a na konkrétne
opatrenia, ktoré Komisia navrhne členským štátom na ich riešenie, ako napr. zriadenie fóra
o dvojitom zdanení a prijatie kódexu správania a mechanizmu na riešenie sporov členskými
štátmi.
Dňa 15. decembra 2011 Komisia prijala komplexnú iniciatívu týkajúcu sa zdaňovania
dedičstva vrátane odporúčania87 s cieľom stimulovať členské štáty, aby vyriešili problém
dvojitého alebo viacnásobného zdanenia rovnakého dedičstva. Komisia poskytla tiež
členským štátom usmernenie k príprave ich systémov zdaňovania dedičstva tak, aby neboli
diskriminačné. Okrem toho Komisia preskúmala daňové predpisy členských štátov, ktoré sa
uplatňujú v prípade dedičstva v cezhraničnej situácii a v prípade potreby začala konanie proti
členským štátom. V roku 2014 Komisia vypracuje správu.
V období od 3. marca do 26. mája 2011 Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu s cieľom
identifikovať hlavné ťažkosti, s ktorými sa občania EÚ stretávajú v súvislosti s registráciou
automobilov predtým registrovaných v inom členskom štáte. Na základe toho Komisia prijala
4. apríla 2012 návrh nariadenia o významnom zjednodušení postupov preregistrácie88.
Účelom tejto iniciatívy je aj zníženie zbytočnej administratívnej záťaže, čo by viedlo k
celkovej úspore vo výške najmenej 1,5 mld. EUR ročne pre podniky, občanov a orgány
zodpovedné za registráciu.
Na riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú občania EÚ v súvislosti s cezhraničným
zdaňovaním automobilov, Komisia predložila 14. decembra 2012 oznámenie „Posilniť
jednotný trh odstránením cezhraničných daňových prekážok pre osobné automobily“89
na objasnenie právnej situácie EÚ v prípade daní za osobné automobily a identifikovanie
najlepších postupov, ktoré by členské štáty mali uplatňovať, ako napr. informovanie občanov
o ich právach a povinnostiach v súvislosti so zdanením automobilov v cezhraničných
situáciách a vrátenie časti zaplatenej registračnej dane za automobily, ktoré sú natrvalo
prevezené do iného členského štátu, ako aj zabránenie dvojitému zdaneniu. V sprievodnom
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Vrátane registračných a cestných daní.
KOM(2010) 769.
KOM(2011) 712.
2011/856/EÚ.
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel
už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu, COM(2012) 164.
COM(2012) 756.

30

SK

pracovnom dokumente útvarov Komisie90 Komisia uvádza prehľad právnej ochrany občanov
EÚ a hospodárskych subjektov podľa práva EÚ.
Poskytnutie pomoci občanom EÚ, aby mohli v plnej miere využívať výhody cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti a technológie eHealth – opatrenie 7
Smernica 2011/24/EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti91
nadobudla účinnosť 24. apríla 2011 a mala by sa transponovať do vnútroštátneho práva do
25. októbra 2013. Vysvetľujú sa v nej práva pacientov na prístup k bezpečnému a kvalitnému
poskytovaniu ošetrenia cez hranice EÚ a na ich preplatenie.
Smernicou 2011/24/EÚ bola zriadená sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za
elektronické zdravotníctvo, tzv. sieť e-Health. Jedným z cieľov tejto siete je vypracovať
usmernenia, v ktorých bude vymedzený minimálny súbor údajov o pacientovi na umožnenie
cezhraničnej výmeny týchto údajov medzi členskými štátmi92. Okrem toho sieť bude
podporovať členské štáty pri vypracúvaní spoločných opatrení na identifikáciu a overovanie
s cieľom uľahčiť prenosnosť údajov.
Okrem toho 6. decembra 2012 Komisia uverejnila pracovný dokument útvarov Komisie
o uplatniteľnosti existujúcich právnych predpisov EÚ na služby telemedicíny93 na
objasnenie právneho rámca cezhranične poskytovaných služieb telemedicíny. Tento
dokument bol sprievodným dokumentom k akčnému plánu Komisie pre elektronické
zdravotníctvo na obdobie rokov 2012 – 2020, v ktorom sa uvádza vízia EÚ pre rozšírenie
používania elektronického zdravotníctva, ako aj na posilnenie postavenia pacientov a
zdravotníckych pracovníkov pri jeho využívaní.
Napokon, so zreteľom na vybavenie Európanov zabezpečeným online prístupom k ich
zdravotným údajom, Komisia financuje – od januára 2012 do konca roka 2014 – dva
pilotné projekty94 zahŕňajúce viac než 20 regiónov v rôznych členských štátoch.
Uplatňovanie v plnom rozsahu práva občanov EÚ v tiesni v tretích krajinách na
konzulárnu ochranu – opatrenie 8
Dňa 23. marca 2011 Komisia predložila oznámenie „Konzulárna ochrana občanov EÚ v
tretích krajinách: súčasný stav a budúci vývoj“95, v ktorom oznámila konkrétne opatrenia
na zvýšenie účinnosti práva občanov EÚ na pomoc v tretích krajinách vrátane krízových
období zo strany diplomatických a konzulárnych úradov všetkých členských štátov. V
rovnaký deň Komisia spustila vyhradenú webovú stránku o konzulárnej ochrane96 pre
občanov, ktorí hľadajú informácie o konzulárnej ochrane, adresách konzulárnych a
diplomatických zastúpení v krajinách mimo EÚ a prístup k odporúčaniam pre cestovateľov
vydaným jednotlivými členskými štátmi.
Dňa 14. decembra 2011 Komisia prijala návrh smernice o konzulárnej ochrane občanov
Únie v zahraničí97.
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SWD(2012) 429.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, Ú. v. EÚ L 88, s. 45.
Sieť je na tento účel podporovaná jednotnou akciou týkajúcou sa iniciatívy Správa elektronického
zdravotníctva (eHGI) a jednotnou akciou týkajúcou sa registrov pacientov (PARENT).
SWD(2012) 414.
Projekty SUSTAINS a PALENTE.
KOM(2011) 149.
http://ec.europa.eu/consularprotection.
KOM(2011) 881.
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Posilnenie informovanosti občanov, ktorí nakupujú súborné služby pre dovolenkový pobyt,
o ich právach ako cestujúcich alebo turistov a presadzovania týchto práv a odstránenie
prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím – opatrenia 9, 10, 11 a 12
Opatrenie 9
Komisia dôkladne posúdila trh cestovných služieb vrátane prípadných možností politiky
v reakcii na zmeny na tomto trhu od prijatia existujúcej smernice v roku 1990. K týmto
zmenám patrí najmä zavedenie a rozšírenie internetu ako distribučného kanála, ktorý zmenil
spôsob, akým spotrebitelia organizujú svoje dovolenky. Komisia nedávno uskutočnila viaceré
konzultácie s organizáciami spotrebiteľov, zainteresovanými stranami z oblasti priemyslu
a členskými štátmi a predpokladá, že do leta 2013 oznámi svoj návrh ďalšieho postupu.
Opatrenie 10
Nové európske právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť v rokoch 2012 a 2013,
zabezpečujú, aby cestujúci mali podobné základné práva v celej Európe bez ohľadu na to, či
cestujú lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom: nariadenie (EÚ) č. 1177/201098 o
právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave nadobudlo účinnosť 6.
januára 2011 a nariadenie (EÚ) č. 181/201199 o právach cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave nadobudlo účinnosť 20. marca 2011. Tieto nové pravidlá zabezpečia,
aby cestujúci vo všetkých týchto druhoch dopravy mali právo byť informovaní a získať
pomoc v prípade problémov s cestovaním. Prospech z ochrany a bezplatnej asistencie pri
cestovaní budú mať najmä osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou
pohyblivosťou.
V rokoch 2010 až 2012 Komisia zorganizovala celoeurópsku kampaň na zvýšenie
informovanosti o právach cestujúcich, v rámci ktorej sa poskytovali informácie o právach
cestujúcich v leteckej doprave na 28 letiskách v celej Európe vrátane celoeurópskeho
informačného podujatia „Deň letísk“, ktoré sa konalo 4. júla 2012. Práca Komisie na zvýšenie
informovanosti občanov o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy bude
pokračovať prostredníctvom novej celoeurópskej informačnej kampane, ktorá sa začne v roku
2013 a bude trvať až do polovice roku 2015.
Komisia okrem toho 13. marca 2012 navrhla preskúmanie práv cestujúcich v leteckej
doprave100, vďaka ktorému sa posilní uplatňovanie týchto práv tým, že sa vyjasnia právne
predpisy a posilnia sa mechanizmy na vymáhanie práv a vybavovanie sťažností.
Opatrenie 11
Dňa 15. novembra 2010 Komisia prijala stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia
2010 – 2020101 zameranú na posilnenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby
mohli využívať svoje práva a mohli sa v plnom rozsahu zapojiť do spoločnosti. Táto stratégia
je zameraná na odstránenie prekážok v ôsmich hlavných oblastiach: prístupnosť, účasť,
rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálna ochrana a zdravie.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej
a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004, Ú. v. EÚ
L 334, s. 1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, Ú. v. EÚ L 55, s. 1.
COM(2013) 130.
KOM(2010) 636.
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Dňa 11. apríla 2011 Komisia predložila správu o nariadení (ES) č. 1107/2006 o právach
zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave102,
v ktorej identifikovala problémové oblasti pri uplatňovaní tohto nariadenia. V nadväznosti na
túto správu Komisia uverejnila v júni 2012 usmernenie103 pre vnútroštátne orgány
a zainteresované strany v leteckej doprave, v ktorom sa uvádzajú vysvetlenia a ktorého
cieľom je zlepšiť uplatňovanie nariadenia. Nová kampaň Komisie na zvýšenie
informovanosti, ktorá sa začne v polovici roka 2013, bude zahŕňať špecifické opatrenia
venované osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Komisia
prijala 11. marca 2013 smernicu 2013/9/EÚ104, v ktorej sú pridané explicitné základné
požiadavky, pokiaľ ide o dostupnosť železničného systému pre osoby so zdravotným
postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.
Ďalšia oblasť činnosti Komisie sa týka prebiehajúceho procesu štandardizácie prístupu do
budov. Komisia uverejnila štúdiu, v ktorej sa opisuje nejednotná situácia v EÚ a poskytuje
prehľad o viac než 250 právnych predpisoch, normách a usmerneniach, a v roku 2013 bude
pracovať na príprave európskej normy.
Okrem toho Komisia 3. decembra 2012 udelila po tretíkrát cenu Access City Award. Touto
cenou každoročne odovzdávanou pri príležitosti Európskeho dňa zdravotne postihnutých osôb
sa oceňujú mestá s viac než 50 000 obyvateľmi, ktoré prijímajú príkladné iniciatívy s cieľom
zlepšiť prístupnosť v mestskom prostredí. Doteraz boli ocenené tieto mestá: Berlín v roku
2012, Salzburg v roku 2011 a Avila v roku 2010.
Napokon, v období od 12. decembra 2011 do 29. februára 2012 Komisia uskutočnila verejnú
konzultáciu na prípravu Európskeho aktu o prístupnosti. Cieľom tejto iniciatívy je
zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k dôležitému tovaru a službám
v členských štátoch. Prínosom bude aj pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, ako napr.
staršie osoby.
Opatrenie 12
Na zvýšenie dôvery spotrebiteľov v služby cestovného ruchu Komisia vytvorí európsku
značku kvality s cieľom zabezpečiť konzistentnosť pri hodnotení kvality služieb ponúkaných
spotrebiteľom. Cieľom Komisie je tiež zvýšiť počet občanov, ktorí môžu ísť na dovolenku
napriek svojmu zdravotnému postihnutiu alebo ťažkostiam spojeným s vekom alebo
ekonomickým problémom. Z tohto dôvodu podporuje zvyšovanie informovanosti medzi
podnikmi o výhodách investovania do prístupnosti, podporuje cestovný ruch mimo hlavnej
sezóny a zapája sa cielenými komunikačnými aktivitami do propagácie udržateľných
turistických destinácií.
Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o ich právach a existujúcich prostriedkoch na
zaistenie nápravy a uľahčenie rýchleho a nenákladného mimosúdneho riešenia sporov
spotrebiteľov – opatrenie 13 a 14
Opatrenie 13
V súlade s cieľmi Digitálnej agendy pre Európu na podporu informovanosti a porozumenia
digitálnym právam občanov Komisia predložila 17. decembra 2012 Kódex EÚ práv v online
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Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a výsledkoch nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb
a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, KOM(2011) 166.
SWD(2012) 171 – http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012171_en.pdf.
Smernica Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, Ú. v. EÚ L 68, s. 55.
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prostredí105. Týmto kódexom sa nevytvárajú nové práva, ale objasňujú sa transparentným
a zrozumiteľným spôsobom hlavné existujúce zásady a práva občanov v rámci práva EÚ
chrániť ich pri používaní online služieb, nákupe tovaru online a v prípade sporu s ich
poskytovateľmi týchto služieb. Aj keď kódex samotný nie je vymáhateľný, osobitné práva
a zásady sú vymáhateľné na základe vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich
pravidlá EÚ, z ktorých sú odvodené.
Opatrenie 14
Na uľahčenie rýchleho a nenákladného mimosúdneho riešenia problémov spotrebiteľov v EÚ
Komisia predložila 29. novembra 2011 legislatívny balík pozostávajúci z návrhu smernice
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS)106 a návrhu nariadenia o online riešení
spotrebiteľských sporov (ORS)107. Európsky parlament a Rada prijali oba návrhy v decembri
2012. Právne predpisy budú uverejnené v novembri 2013.
– Smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov umožní spotrebiteľom riešiť
spory s obchodníkmi mimosúdne, keď majú problém s produktom alebo službou, ktoré si
kúpili (okrem sporov v odvetví zdravotníctva a vzdelávania), a to využitím subjektu
alternatívneho riešenia sporu (napr. zmierovacieho vyjednávača, mediátora, rozhodcu,
ombudsmana, rady pre sťažnosti atď.). Subjekt ARS by mal rešpektovať špecifické
požiadavky na kvalitu (napr. transparentnosť, nezávislosť, spravodlivosti a efektívnosť) a mal
by dospieť k výsledku konania v lehote do 90 dní. Online obchodníci tiež budú musieť
informovať spotrebiteľov o ARS.
– Návrh nariadenia o online riešení spotrebiteľských sporov (ORS), ktorým sa vytvorí
online platforma v rámci celej EÚ poskytujúca spotrebiteľom a podnikom jediný vstupný bod
na úplné online vyriešenie sporov týkajúcich sa nákupov uskutočnených online v lehote do 90
dní. Online obchodníci tiež budú musieť informovať spotrebiteľov o ORS.
ARS a ORS sú rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie ako súdne konanie a očakáva sa, že ušetria
spotrebiteľom v celej Európe asi 22,5 mld. EUR ročne.
Komisia sa ďalej zamerala na podporu mediácie, pretože občanom môže prinášať významnú
úsporu času a finančných prostriedkov. Pravidlá EÚ o mediácii sú zahrnuté v smernici108
prijatej 21. mája 2008, ktorá mala byť transponovaná členskými štátmi do 21. mája 2011.
Komisia začala v júli 2012 štúdiu s cieľom komplexne vyhodnotiť transpozíciu smernice
členskými štátmi so zameraním aj na význam podpory rozsiahleho využitia mediácie pre
justíciu, ktorá bude ústretovejšia k občanom. Táto analýza by Komisii mala umožniť
rozhodnúť sa, či sú potrebné ďalšie opatrenia.
Uľahčenie mobility občanom EÚ v rámci EÚ a uplatňovanie ich práv v oblasti sociálneho
zabezpečenia - opatrenia 15 a 16
Opatrenie 15
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Kódex je dostupný v plnej verzii spolu so súhrnmi na webovej stránke Digitálna agenda pre Európu,
zatiaľ čo zjednodušená verzia je uverejnená na portáli Vaša Európa – Občania prostredníctvom novej
sekcie o online právach.
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o ARS), KOM(2011)
793.
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie
o ORS), KOM (2011) 794.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie
v občianskych a obchodných veciach.
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Komisia uplatňovala prísnu politiku presadzovania práva s cieľom dosiahnuť úplnú
a správnu transpozíciu a uplatňovanie pravidiel EÚ o voľnom pohybe v celej Európskej únii.
Na základe tejto politiky väčšina členských štátov zmenila svoje právne predpisy alebo sa
zaviazala prijať v stanovenej lehote zmeny zamerané na zabezpečenie úplného súladu s týmito
pravidlami. K otázkam, ktoré sa riešili, patrila nesprávna alebo neúplná transpozícia
a vykonávanie ustanovení právnych predpisov EÚ týkajúcich sa práv na vstup a pobyt pre
rodinných príslušníkov občanov Únie vrátane partnerov rovnakého pohlavia, podmienok pre
vydávanie víz a dokladov o pobyte pre rodinných príslušníkov štátnych príslušníkov tretích
krajín a ochranných opatrení pred vyhostením. V siedmich z 12 začatých konaní vo veci
porušenia právnych predpisov Komisia poslala členským štátom odôvodnené stanovisko, čo
je posledný krok pred predložením veci Súdnemu dvoru EÚ. Podrobnejšie posúdenie možno
nájsť v správe o pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ v rokoch 2011 – 2013 (správa
podľa článku 25 ZFEÚ) pripojenej k správe o občianstve EÚ za 2013.
Komisia 26. apríla 2013 predložila návrh smernice umožňujúcej účinné uplatňovanie
práva na voľný pohyb pracovníkov v EÚ109. Cieľom tohto návrhu je zlepšiť presadzovanie
práv voľného pohybu pracovníkov a predchádzanie diskriminácii z dôvodu štátnej
príslušnosti. Konkrétne sa bude vyžadovať, aby členské štáty zriadili orgány na vnútroštátnej
úrovni, ktoré budú poskytovať informácie o právach mobilných pracovníkov EÚ, a pomáhať
tým, ktorí sú diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti. Okrem toho členské štáty budú
musieť zaručiť mobilným pracovníkom EÚ, ktorí sa domnievajú, že sú obeťami
diskriminácie, účinný prostriedok nápravy na vnútroštátnej úrovni a tiež zabezpečiť, aby sa
asociácie a organizácie, ako napr. odbory a mimovládne organizácie, mohli zúčastňovať na
správnom alebo súdnom konaní v mene alebo na podporu migrujúcich pracovníkov EÚ, ktorí
sú obeťami diskriminácie.
Na zvýšenie informovanosti občanov EÚ a zabezpečenie ich ľahkého prístupu k informáciám
o ich práve na slobodný pohyb a pobyt v EÚ Komisia uverejnila v roku 2010 jednoduché a
zrozumiteľné informácie o platných pravidlách EÚ a o tom, ako využívať toto právo na
osobitnom portáli „Vaša Európa“110 a v roku 2012 brožúru „Vaša Európa – Vaše práva“111.
Okrem toho v roku 2013 uverejnila aktualizovanú verziu príručky pre občanov EÚ o
slobode pohybu a pobytu v Európe, v ktorej zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, aké majú
práva a možnosti112.
Opatrenie 16
S cieľom pomôcť občanom, ktorí sa pohybujú po Európe, pri uplatňovaní práv na sociálne
zabezpečenie Komisia vypracovala IT informačný systém nazvaný EESSI – Electronic
Exchange of Social Security Information (elektronická výmena informácií o sociálnom
zabezpečení), ktorý pomôže orgánom sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ rýchlejšiu a
bezpečnejšiu výmenu informácií. Prostredníctvom tohto systému komunikácia medzi
vnútroštátnymi orgánmi sociálneho zabezpečenia prebieha prostredníctvom štruktúrovaných
elektronických dokumentov a nahradila sa tak výmena papierových dokumentov. Tento
systém prinesie významné výhody pre občanov, pretože umožňuje lepšiu správu a rýchlejší
výpočet a vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia a obmedzenie chýb pri spracovaní
žiadostí.
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Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach umožňujúcich uplatňovanie práv
priznaných pracovníkom v zmysle voľného pohybu pracovníkov, COM(2013) 236.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_sk.htm.
http://bookshop.europa.eu/sk/va-a-eur-pa-va-e-pr-va-pbKM3212120/.
http://bookshop.europa.eu/sk/pr-vo-vo-ne-sa-pohybova-a-i-v-eur-pe-pbNE3210299/.
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Komisia a členské štáty v súčasnosti pripravujú centrálny systém a budú ďalej pokračovať vo
svojom úsilí na podporu vnútroštátnych orgánov sociálneho zabezpečenia pri príprave na
prácu v elektronickom prostredí.
Odstránenie prekážok pri uplatňovaní politických práv občanov – opatrenia 17, 18, 19 a 20
Iniciatívy, ktoré Komisia prijala na odstránenie prekážok, ktorým čelia občania EÚ pri účasti
na voľbách do Európskeho parlamentu, boli uvedené v oznámení Komisie z 12. marca 2013
„Príprava na voľby do Európskeho parlamentu 2014: posilnenie ich demokratického a
účinného priebehu“113 a zhrnuté v správe o pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ v
rokoch 2010 – 2013 (správa podľa článku 25 ZFEÚ) pripojenej k správe o občianstve EÚ za
2013.
V tomto oddiele je zhrnutý pokrok, ktorý sa dosiahol pri riešení dvoch ďalších otázok
uvedených v správe o občianstve EÚ za rok 2010.
Po prvé, ako bolo oznámené v opatrení 18, Komisia uplatňovala prísnu politiku
presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty umožnili občanom EÚ,
ktorí sú štátnymi príslušníkmi inej krajiny, založiť politickú stranu alebo byť jej členom.
Zásada zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti znamená nielen formálne
potlačenie štátnej príslušnosti ako podmienky pre občanov Únie na to, aby mohli byť volení
alebo mohli voliť v komunálnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu, ale aj
elimináciu všetkých opatrení, ktoré by im mohli brániť uplatňovaniu tohto práva za
rovnakých podmienok, ako je zaručené zmluvou.
Zákaz pre občanov EÚ, ktorí sú štátnymi príslušníkmi inej krajiny, stať sa členmi politickej
strany, ich zbavuje možnosti využívať hlavnú platformu politickej účasti, najmä v priebehu
volieb, a má negatívny vplyv na ich šance byť zvolení v porovnaní so štátnymi príslušníkmi
tejto inej krajiny. Komisia začala konanie proti siedmim členským štátom a štyri prípady boli
uspokojivo objasnené a uzavreté.
Po druhé, ako bolo oznámené v opatrení 20, v roku 2011 Komisia začala politický dialóg
s tými členskými štátmi, ktorých štátni príslušníci môžu prísť o svoje politické práva
v krajine ich pôvodu (byť zbavení volebného práva), ak žijú určitú dobu v inom členskom
štáte. Cieľom bolo nájsť možnosti, ako zabrániť občanom EÚ, aby takto prišli o svoje právo
na účasť vo vnútroštátnych voľbách v ktorejkoľvek krajine v dôsledku uplatnenia svojho
práva na voľný pohyb. Predovšetkým adresovala listy príslušným členským štátom, v ktorých
vysvetlila svoje stanoviská a vyzvala ich, aby prispeli k spoločným úvahám. V odpovediach
boli uvedené vysvetlenia týkajúce sa aktuálnych právnych predpisov a politík, ako aj
príslušných diskusií prebiehajúcich na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dialógu vyplynula potreba
hľadať konštruktívne spôsoby postupov so zreteľom na podporu účasti občanov na
demokratickom živote EÚ na všetkých úrovniach, ako je vysvetlené ďalej a predložené
v opatrení 12 oznámenom v tejto správe o občianstve.
Poskytovanie ľahko dostupných informácií občanom o ich právach EÚ – opatrenia 21 a 22
Opatrenie 21
V priebehu posledných troch rokov sa Komisia usilovala o užšiu integráciu služieb Europe
Direct – kontaktného centra Europe Direct a siete asi 450 informačných centier Europe
Direct a webového portálu Vaša Európa – Občania s cieľom poskytnúť občanom úplnú
viacjazyčnú informačnú platformu s viacerými komunikačnými kanálmi: online,
telefonicky, e-mailom a osobne.
113
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Portál Vaša Európa bol kompletne prepracovaný a teraz ponúka zrozumiteľné praktické
informácie v 22 jazykoch o právach EÚ a ich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch z
pohľadu užívateľa, pričom v prípade osobnejšie zameraných rád sú návštevníci nasmerovaní
na príslušnú pomoc a asistenčné služby (napr. Europe Direct, Vaša Európa – Poradenstvo,
SOLVIT, EURES, ECC-Net). Portál sa ďalej rozvíja, najmä na základe intenzívnejšej
spolupráce s členskými štátmi pri zabezpečovaní dostupnosti konkrétnych informácií pre danú
krajinu o právach občanov EÚ (napr. kontakty vnútroštátnych orgánov, usmernenie k tomu,
ako v konkrétnych prípadoch postupovať alebo aké dokumenty sa majú predložiť, aby sa
mohli uplatňovať práva EÚ, a informácie o príslušných vnútroštátnych pravidlách, ako napr.
pravidlá, ktoré platia pri kúpe nehnuteľnosti). Zároveň Komisia bude naďalej posilňovať sieť
SOLVIT a zviditeľňovať ju online aj offline.
V priebehu rokov 2011 a 2012 bolo 450 informačných centier Europe Direct vo všetkých
členských štátoch dôkladne poučených o obsahu portálu Vaša Európa – Občania a o tom,
ako používať tento obsah na uspokojenie potrieb občanov po informáciách. Poslanie novej
siete Europe Direct na obdobie rokov 2013 – 2017 bolo predefinované jasným stanovením
úlohy informačných centier ako kľúčových partnerov „jednotného kontaktného miesta“ a z
hľadiska poskytovania informácií o EÚ nasmerovaním občanov na relevantný obsah portálu
Vaša Európa.
Zároveň sa Komisia snažila upozorniť čo možno najväčší počet Európanov na existenciu
portálu Europe Direct a Vaša Európa ako prednostného jednotného kontaktného miesta
poskytujúceho informácie o právach občanov zrozumiteľným spôsobom pre občanov. Na
základe tohto úsilia na zvýšenie informovanosti sa počet otázok, na ktoré kontaktné
centrum Europe Direct odpovedalo, zvýšil o viac než 20 % do roku 2012 v porovnaní
s rokom 2011. Portál Vaša Európa pritiahol aj výrazne väčší počet návštevníkov (v roku
2012 mal takmer 4,3 mil. návštevníkov v porovnaní s 2,4 mil. v roku 2011 a 1,5 mil. v roku
2010). Nedávne užívateľské prieskumy naznačujú vysokú mieru spokojnosti: 70 %
návštevníkov považuje aspoň niektoré informácie, ktoré hľadajú, za uspokojivé a 93 %
užívateľov hodnotí portál ako uspokojivý alebo lepší114.
Opatrenie 22
S podporou a koordináciou zastúpení Komisie v krajinách EÚ sa informačné centrá Europe
Direct stali dôležitými prostriedkom šírenia informácií o právach v EÚ na miestnej,
regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zastúpenia zároveň posilnili svoju spoluprácu s portálom
Vaša Európa – Poradenstvo, aby mohli ponúknuť občanom personalizované poradenstvo
v právnych otázkach.
Informačné centrá Europe Direct v súčasnosti pôsobia ako hlavné vstupné miesta pre
informácie na miestnej úrovni: poskytujú odpovede na otázky od miestnych občanov alebo
navigujú občanov na tematické informačné služby v EÚ a výstupy na vnútroštátnej úrovni V
roku 2012 bol zriadený automatizovaný kanál spájajúci sieť s bruselským kontaktným
centrom Europe Direct. Tento kanál umožňuje každému miestnemu informačnému centru
Europe Direct odoslať otázky v mene občanov priamo do kontaktného centra.
V rámci prác na zjednodušovaní prístupu k informáciám, ktoré občania potrebujú vedieť
o tom, ako využívať svoje práva EÚ, Komisia v súčasnosti zavádza politiku „žiadne
kontaktné miesto nie je nesprávne“, t. j. hladké prepojenie medzi službou Europe Direct a
114
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Zistenia prieskumu medzi zainteresovanými stranami, ktorý sa uskutočnil od 18. 12. 2012 do 1. 2. 2013
s cieľom posúdiť význam a užitočnosť portálu Vaša Európa po jeho prepracovaní v roku 2009
a prieskumu priamo na portáli pomocou prekryvných okien pri opustení stránky, ktorý sa uskutočnil v
januári/februári 2013 na získanie viac informácií o profile návštevníkov portálu a ich spokojnosti s
portálom.
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poskytovateľmi tematických informácií EÚ tak, aby na otázky občanov vždy odpovedal
správny poskytovateľ informácií bez ohľadu na ich vstupné miesto.
Zastúpenia Komisie v členských štátoch uskutočnili viaceré aktivity na zvýšenie
informovanosti v oblasti práv občanov buď zamerané tematicky, alebo všeobecnejšie a
aktívne vystupovali aj pri poskytovaní informácií na zvýšenie informovanosti o
európskej iniciatíve občanov s využitím rôznych komunikačných prostriedkov. V roku 2012
sa kontaktné centrum Europe Direct stalo centrálnym kontaktným miestom pre informácie o
Európskej iniciatíve občanov.
Posilnenie povedomia občanov o občianstve EÚ a o právach súvisiacich s týmto štatútom –
opatrenia 23, 24 a 25
Opatrenie 23
Na základe návrhu Komisie Rada a Európsky parlament vyhlásili rok 2013 za Európsky rok
občanov115. Tento Európsky rok občanov (www.europa.eu/citizens-2013) je určený na
zvyšovanie informovanosti občanov Únie o ich právach EÚ a politikách a programoch, ktoré
existujú na podporu využívania týchto práv a na podnietenie diskusie o posilňovaní
občianskej a demokratickej účasti na politikách Únie.
Európsky rok občanov poskytuje po celom kontinente mnoho príležitostí pre občanov na
diskusie o týchto dôležitých témach. Pri plnení cieľov európskeho roka Komisia úzko
spolupracuje s viacerými zainteresovanými stranami a inštitúciami a všetci sú dôležitými
multiplikátormi pri zabezpečovaní toho, aby sa posolstvo európskeho roka dostalo až na
miestnu úroveň.
Okrem toho v rámci 7. rámcového programu pre výskum, sociálno-ekonomické a humanitné
vedy, ktorý riadi Komisia, je vyhradená oblasť činnosti na tému „Občan v Európskej únii“.
Výskum v tejto oblasti je zameraný na prehĺbenie znalostí o občianstve EÚ, zvyšovanie
povedomia a šírenie výsledkov výskumu medzi akademickými kruhmi, tvorcami politík,
organizáciami občianskej spoločnosti a širšou verejnosťou. Komisia financovala viaceré
multidisciplinárne výskumné projekty zamerané na konkrétne otázky týkajúce sa
nadobudnutia pocitu spoluzodpovednosti za demokraciu a účasti občanov EÚ116.
Opatrenie 24
Dňa 15. novembra 2011 Komisia uverejnila návrh budúceho programu Práva a
občianstvo117 a 14. decembra 2011 návrh budúceho programu Európa pre občanov118.
Cieľom oboch týchto návrhov je konzistentným a doplňujúcim spôsobom zabezpečiť
finančnú podporu pre občianstvo EÚ. Najmä program Práva a občianstvo bude zameraný
na práva vyplývajúce z občianstva EÚ, zatiaľ čo program Európa pre občanov bude
podporovať účasť občanov na demokratickom živote Únie. Programy sa budú vzájomne
dopĺňať, využívať synergie a zamedzia duplicite.
Pri formovaní týchto návrhov bolo prednostným cieľom Komisie dosiahnuť zefektívnenie
a zjednodušenie119. Na základe toho sú tieto programy v úplnom súlade s nariadením
115
116
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1093/2012/EÚ z 21. novembra 2012 o Európskom roku
občanov (2013), Ú. v. EÚ L 325, s. 1.
Prehľad sa uvádza na http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html.
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje
program Práva a občianstvo, KOM(2011) 758.
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre
občanov“, KOM(2011) 884.
Pozri oznámenie Komisie z 8. februára 2012, Program zjednodušenia VFR na obdobie rokov 2014 –
2020, COM(2012) 42, a oznámenie Komisie z 20. septembra 2012, Prvá tabuľka hodnotenia pokroku
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o rozpočtových pravidlách, čo znamená, že v zásade sa na ne budú vzťahovať rovnaké
všeobecné pravidlá a budú sa pri nich využívať prvky zjednodušenia zavedené v novom
nariadení o rozpočtových pravidlách.
Opatrenie 25
So zreteľom na zabezpečenie podávania kvalitných správ a zlepšovanie informácií
o európskych záležitostiach sa na jar 2011 začali nové programy na televíznej stanici
Euronews a 14. júna 2011 bolo otvorené štúdio so sídlom v Bruseli. Výsledkom bolo
posilnenie denného spravodajstva o záležitostiach EÚ a zvýšenie ich akčnosti vrátane ďalších
debát a rozhovorov, ako aj programov s účasťou občanov. Okrem toho Komisia podpísala
zmluvu o partnerstve s televíznou stanicou Euronews, ktorá umožňuje dlhodobé podporovanie
týchto iniciatív.

v dosahovaní zjednodušenia viacročného finančného rámca (VRF) na obdobie rokov 2014 – 2020,
COM(2012) 531.
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PRÍLOHA 2 – Dvanásť nových hlavných opatrení na zlepšenie života občanov EÚ
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1.

Komisia navrhne revíziu nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
a bude sa zaoberať predĺžením doby exportu dávok v nezamestnanosti na dlhšie než
povinné tri mesiace, aby uľahčila občanom nájsť si prácu v inej krajine EÚ. Komisia
vyzýva členské štáty, aby plne využili existujúce pravidlá umožňujúce uchádzačom o
zamestnanie získať ich dávky v nezamestnanosti po dobu až šiestich mesiacov, zatiaľ
čo si hľadajú prácu v inom členskom štáte.

2.

Na pomoc mladým občanom EÚ pri rozvíjaní ich zručností a vstupe na trh práce
Komisia vypracuje v roku 2013 rámec kvality pre stáže. Komisia tiež v roku 2013
predloží iniciatívu na modernizáciu siete EURES s cieľom posilniť úlohu a vplyv
služieb zamestnanosti na vnútroštátnej úrovni a zlepšiť koordináciu mobility
pracovnej sily v EÚ. Okrem reformy siete EURES Komisia spustí pilotnú iniciatívu s
cieľom zlepšiť výmenu informácií prostredníctvom siete EURES o možnostiach stáží
a praxe.

3.

V roku 2013 a 2014 bude Komisia pracovať na riešeniach na odstránenie prekážok,
ktorým čelia občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí žijú v krajine EÚ, ktorej nie
sú štátnymi príslušníkmi, v súvislosti s dokladmi o totožnosti a pobyte vydávanými
členskými štátmi v prípade potreby aj prostredníctvom voliteľných jednotných
európskych dokladov pre občanov.

4.

Komisia prijme v roku 2013 iniciatívy na podporu uplatňovania najlepších postupov
v oblastí daní v cezhraničných situáciách a zabezpečí správne uplatňovanie právnych
predpisov EÚ tak, aby zjednodušila európskym občanom pohybujúcim sa alebo
pôsobiacim cezhranične vysporiadanie sa s rôznymi daňovými systémami, a najmä
aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu.

5.

V nadväznosti na svoju prácu na zvýšenie bezpečnosti občanov EÚ na cestách prijme
Komisia v priebehu roka 2014 kroky na zavedenie „elektronickej platformy
informácií o vozidlách“ s cieľom uľahčiť uznávanie osvedčení o technickej kontrole
a zabezpečiť, aby bolo pre občanov EÚ cestovanie do inej krajiny EÚ ich vozidlom
ľahšie a bezpečnejšie.

6.

Komisia uľahčí mobilitu osôb so zdravotným postihnutím v rámci EÚ a v roku 2014
podporí vypracovanie vzájomne uznávaného preukazu EÚ zdravotne postihnutej
osoby na zabezpečenie rovnakého prístupu k určitým osobitným výhodám v rámci
EÚ(predovšetkým v oblasti dopravy, cestovného ruchu, kultúry a voľnočasových
aktivít).

7.

Komisia do konca roku 2013 predloží balík právnych nástrojov na ďalšie posilnenie
procesných práv občanov v prípade, ak vystupujú ako podozriví alebo obvinení v
trestnom konaní, s prihliadnutím na osobitnú situáciu detí a zraniteľných občanov.

8.

Komisia do konca roka 2013 zreviduje európske konanie vo veciach s nízkou
hodnotou sporu s cieľom uľahčiť riešenie sporov týkajúcich sa nákupov v inej
krajine EÚ.

9.

Komisia pripraví do jari 2014 v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi
presadzovania práva a príslušnými zainteresovanými stranami vzor online zobrazenia
hlavných požiadaviek, aby informácie o digitálnych produktoch boli jasnejšie a dali
sa ľahko porovnať. V prvej polovici roka 2014 začne tiež osobitnú kampaň v rámci
celej EÚ na zvýšenie informovanosti o právach spotrebiteľov.
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10.

Komisia prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa miestnym samosprávnym
orgánom poskytli nástroje, ktoré im pomôžu plne porozumieť právam voľného
pohybu občanov EÚ.

11.

Komisia v priebehu roka 2013 zabezpečí, aby bolo pre občanov jasnejšie a
jednoduchšie zistiť, na koho sa majú obrátiť v súvislosti s nápravou, pokiaľ ide o ich
práva, a to poskytnutím zrozumiteľného usmernenia na svojej hlavnej webovej
stránke Európa.

12.

Komisia:
–

podporí informovanosť občanov EÚ o ich právach v súvislosti s občianstvom
EÚ, a najmä o ich volebných právach, a to uverejnením príručky, v ktorej budú
prezentované ich práva EÚ jasnou a jednoduchou formou, pri príležitosti Dňa
Európy v máji 2014,

–

navrhne konštruktívne spôsoby, aby sa občanom EÚ, ktorí žijú v inej krajine
EÚ, umožnilo úplné zapájanie do demokratického života v EÚ tým, že sa
zachová ich právo voliť vo vnútroštátnych voľbách v ich krajine pôvodu, a

–

v roku 2013 preskúma spôsoby, ako posilniť a rozvíjať európsky verejný
priestor na základe existujúcich národných a európskych štruktúr s cieľom
ukončiť existujúcu fragmentáciu verejnej mienky v rámci hraníc jednotlivých
členských štátov.
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