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1.

UVOD

Državljani so in morajo biti v središču evropskega povezovanja. Da bi institucije EU to
poudarile, so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov, ki naj bi na novo spodbudilo
državljanstvo EU in državljanski vidik v okviru evropskega projekta. V času, ko EU
pomembno napreduje k stabilni in pravi gospodarski in denarni uniji1, katere temelj je
demokratična legitimnost, ter je s pogledom uprta k politični uniji, se je še toliko bolj
pomembno osredotočiti na stvari, ki jih EU počne, da bi državljanom olajšala življenje, jim
pomagala razumeti njihove pravice in jih vključila v razpravo o tem, v kakšni Evropi želijo
živeti in kakšno Evropo želijo ustvariti za prihodnje generacije.
Državljanstvo EU državljanom omogoča nove pravice in možnosti. Najbolj ga povezujejo s
pravico do prostega gibanja in prebivanja znotraj EU. Glede na sodobno tehnologijo in
dejstvo, da je zdaj lažje potovati, svoboda gibanja omogoča Evropejcem, da širijo svoja
obzorja čez nacionalne meje, kratkoročno ali dolgoročno zapustijo svojo državo ter prosto
potujejo med državami članicami EU in njihovo lastno državo zaradi službe, študija,
usposabljanja, iz poslovnih ali zasebnih razlogov ali zaradi nakupovanja v tujini. Prosto
gibanje krepi družbeno in kulturno interakcijo znotraj EU ter oblikuje tesnejše odnose med
Evropejci. Poleg tega ustvarja vzajemne gospodarske koristi za podjetja in državljane,
vključno s tistimi, ki ostanejo v domači državi, saj EU postopoma odpravlja notranje ovire.
Leta 1993 je bilo državljanstvo EU opredeljeno z Maastrichtsko pogodbo, ki je vsem
državljanom EU, gospodarsko dejavnim ali nedejavnim, podelila sklop pravic. Pravice
državljanov EU so bile okrepljene z Lizbonsko pogodbo in Listino EU o temeljnih pravicah2.

Državljani EU imajo zlasti:
–

pravico, da niso diskriminirani na podlagi državljanstva,

–

pravico do prostega gibanja in prebivanja znotraj EU,

–

pravico voliti in biti voljeni na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament v
kateri koli državi članici EU, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot državljani
navedene države,

–

pravico do pomoči veleposlaništva ali konzulata druge države članice EU zunaj EU
pod enakimi pogoji kot državljan navedene države, če njihova država nima
predstavništva,
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Načrt za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo – Začetek evropske razprave,
COM(2012) 777 final/2.
Pogodba o delovanju Evropske unije (naslov II, členi 20–24) in Listina Evropske unije o temeljnih
pravicah (poglavje V). V tem poročilu se lahko izraz „državljan“ nanaša tudi na vsako osebo, ki prebiva
v EU v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe in sekundarne zakonodaje.
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–

pravico naslavljati peticije na Evropski parlament ter obrniti se na evropskega varuha
človekovih pravic in institucije EU (v katerem koli uradnem jeziku EU) ter

–

pravico skupaj z drugimi državljani EU organizirati ali podpreti državljansko pobudo
za novo zakonodajo EU.

Sodišče Evropske unije je potrdilo ustavni pomen državljanstva EU z izjavo, da je status
državljana Unije zasnovan kot temeljni status državljanov držav članic“3. V nedavni
ključni sodbi4 je Sodišče pojasnilo, da člen 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)
nasprotuje nacionalnim ukrepom, ki bi lahko državljanom Unije preprečevali dejansko
izvrševanje bistvene vsebine pravic, ki so jim podeljene zaradi statusa državljana EU.
Leta 2010 je Komisija predložila svoje prvo poročilo o državljanstvu EU5 in napovedala
25 ukrepov, s katerimi bo zagotovila, da lahko državljani EU uveljavljajo svoje pravice v
vsakdanjem življenju, ne da bi se pri tem srečevali z nepotrebnimi ovirami. Od takrat je
Komisija teh 25 zavez tudi izvedla6.
Sprejeti ukrepi vključujejo:
–

olajševanje nemotenega pretoka javnih listin (kot so listine, ki potrjujejo rojstvo, smrt
ali zakonsko zvezo, ali dokumenti, ki se nanašajo na nepremičnine),

–

krepitev pravic približno 75 milijonov ljudi, ki so vsako leto žrtve kaznivih dejanj v
EU,

–

zmanjšanje birokracije za 3,5 milijona ljudi, ki vsako leto registrirajo avtomobil v
drugi državi članici EU, kar bi pomenilo letni prihranek v višini vsaj
1,5 milijarde EUR za podjetja, državljane in registracijske organe,

–

predloge za hitro in poceni zunajsodno reševanje sporov potrošnikov s trgovci v EU,
kar jim omogoča, da letno prihranijo približno 22,5 milijarde EUR po vsej Evropi,

–

izboljšanje dostopnosti železniškega sistema za približno 80 milijonov evropskih
invalidov,

–

odpravljanje ovir za dejansko uveljavljanje volilnih pravic na evropskih in lokalnih
volitvah za 8 milijonov državljanov EU z volilno pravico, ki prebivajo v drugi državi
članici EU, ter

–

zagotavljanje uporabniku prijaznih informacij državljanom o njihovih pravicah EU
prek enotnih spletnih informacijskih točk Tvoja Evropa in Europe Direct.

Uresničevanje državljanstva EU v vsakdanjem življenju državljanov je nenehen proces.
Obsežno javno posvetovanje o državljanstvu EU, ki ga je Komisija začela 9. maja 20127,

3
4
5
6
7

SL

Glej na primer zadevo C-184/99, Grzelczyk, točka 31.
Zadeva C-34/09, Ruiz Zambrano, točka 42.
Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010 Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU,
COM(2010) 603.
Podroben opis vseh ukrepov, sprejetih od leta 2010, je naveden v Prilogi I k temu poročilu.
Javno posvetovanje o državljanstvu EU, ki ga je Komisija začela 9. maja 2012 (v nadaljnjem besedilu:
javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012) – http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eucitizen-brochure_sl.pdf.
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raziskave Eurobarometra o državljanstvu EU8 in volilnih pravicah9 iz leta 2013 ter dogodki
zainteresiranih strani, ki so bili organizirani kot priprava na to poročilo v sodelovanju z
Evropskim parlamentom10, Odborom regij11 in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom12,
potrjujejo, da ovire še vedno obstajajo.
Dialogi z državljani13, ki jih je Komisija začela v okviru evropskega leta državljanov14,
omogočajo dodaten vpogled v pomisleke in predloge državljanov.
Komisija je v tem poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 predložila dvanajst novih
ukrepov na šestih ključnih področjih, da bi nadaljevala odpravljanje ovir za državljane pri
uveljavljanju njihovih pravic EU15.
Odpravljanje ovir za delavce, študente in pripravnike v EU
Danes so glavni razlogi za zaskrbljenost ljudi finančna in državna dolžniška kriza ter njene
gospodarske posledice. Devet od desetih Evropejcev meni, da je brezposelnost ali
gospodarsko stanje najpomembnejša težava, s katero se srečuje evropska regija16. Evropejci
od EU pričakujejo predvsem, da se bo borila proti krizi, kar hkrati pomeni, da bi morala
zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi, ki je skoraj dvakrat višja od stopnje
brezposelnosti med odraslimi (23,5 % v primerjavi z 9,5 % v prvi četrtini leta 2013).
Državljani zahtevajo resnični trg dela EU, ki bi jim omogočal izkoriščanje možnosti za
zaposlitev v drugih državah članicah EU in prispevek k evropskemu gospodarstvu. Poleg tega
zahtevajo pobude, s katerimi bi lahko razvili svoja znanja in spretnosti ter dostopali do
možnosti za kakovostno usposabljanje v drugih državah članicah EU. Komisija pripravlja
predloge, kako bi lahko državljanom olajšala delo, študij in usposabljanje v drugi državi
članici EU, kar je koristno za osebni in poklicni razvoj državljanov ter gospodarsko rast EU
kot celote.
Zmanjšanje birokracije v državah članicah
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Flash Eurobarometer št. 365 – Državljanstvo Evropske unije – februar 2013 (v nadaljnjem besedilu:
raziskava
Eurobarometra
o
državljanstvu
EU
iz
leta 2013)
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf.
Flash Eurobarometer št. 364 – Volilne pravice – marec 2013 (v nadaljnjem besedilu: raziskava
Eurobarometra
o
volilnih
pravicah
iz
leta 2013)
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf.
Skupna obravnava Evropskega parlamenta in Komisije o državljanstvu EU z dne 19. februarja 2013
„Čim boljše izkoriščanje državljanstva EU“ (Making the most of EU citizenship) –
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf.
Forum z dne 28. novembra 2012 „Lokalna agenda za državljane“ (Citizens' Agenda going local) –
http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/proceeding_forum_citizens.pdf.
Konferenca z dne 22. in 23. januarja 2013 „Čim boljše izkoriščanje evropskega leta državljanov“
(Making the most of the European year of Citizens).
http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.
http://europa.eu/citizens-2013/sl/home.
Za vse predloge ukrepov iz tega oddelka bodo veljali običajni postopki Komisije za pripravo postopka
odločanja in večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020.
Standardni Eurobarometer št. 78 – Evropsko državljanstvo – jesen 2012 (v nadaljnjem besedilu:
raziskava
standardnega
Eurobarometra
št. 78)
–
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf. Državljani EU so vedno bolj
zaskrbljeni zaradi brezposelnosti (+4 odstotne točke v primerjavi z raziskavo Eurobarometra
spomladi 2012).
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Državljani EU se zavedajo, da imajo pravico do prostega gibanja17. Več kot dve tretjini jih
meni, da ima prosto gibanje ljudi znotraj EU gospodarske koristi za njihovo državo18.
Državljani dejavno uveljavljajo navedeno pravico, saj je vsako leto znotraj EU opravljenih
več milijard potovanj. Vendar je skoraj vsak peti anketiranec v javnem posvetovanju o
državljanstvu EU iz leta 2012 pri uveljavljanju svoje pravice do prostega gibanja imel težave,
ki so bile pogosto posledica dolgotrajnih ali nejasnih upravnih postopkov. Državljani
zahtevajo rešitve, ki bi jim olajšale življenje na potovanju ali med prebivanjem v EU.
Komisija pripravlja predloge za zmanjšanje prekomerne papirologije in poenostavitev
postopkov v državah članicah.
Zaščita ranljivejših oseb v EU
Posebna skrb in zaščita za ranljivejše člane družbe sta v središču evropskega socialnega
modela. V posvetovanjih so državljani izpostavili posebne težave, s katerimi se invalidi (ki jih
je v EU približno 80 milijonov) srečujejo pri gibanju v EU. Navedli so tudi, da so nekateri
državljani ranljivejši glede uveljavljanja pravic, zlasti v kazenskih postopkih, kar je lahko na
primer posledica njihove nizke starosti ali duševnega ali telesnega stanja. Komisija predlaga
ukrepe za krepitev pravic ranljivejših državljanov.
Odpravljanje ovir pri nakupovanju v EU
Čezmejno spletno nakupovanje se v EU postopoma povečuje. Četrtina državljanov, ki so
leta 2012 opravljali spletne nakupe, je naročila izdelke pri prodajalcih iz drugih držav članic
EU19. Vendar imajo državljani EU pri spletnem nakupovanju še vedno težave20. Zato morajo
biti potrošniki bolje zaščiteni in obveščeni, zlasti v zvezi z izdelki na hitro razvijajočih se
področjih, kot je digitalna tehnologija. Preprosto in varno čezmejno nakupovanje je povezano
s preprostimi in hitrimi čezmejnimi pravnimi sredstvi za odškodnino. Komisija predstavlja
ukrepe za zagotovitev, da so državljani bolje obveščeni, zlasti pri spletnem nakupovanju, in
imajo preprost dostop do pravnih sredstev za odškodnino, če gre kaj narobe.
Ciljno usmerjene in dostopne informacije v EU
Veliko je že bilo storjenega za izboljšanje ozaveščenosti državljanov o njihovih pravicah EU,
zlasti prek enotnih informacijskih točk Europe Direct21 in Tvoja Evropa22. Zdaj vsak tretji
državljan pravi, da je dobro obveščen o svojih pravicah EU23. To pomeni izboljšanje, kar pa
še vedno ni dovolj. Skoraj četrtina anketirancev (24 %) meni, da so precej ali zelo dobro
obveščeni o tem, kaj lahko storijo v primeru nespoštovanja njihovih pravic EU24. Komisija
predlaga zamisli za nadaljnjo uskladitev in izboljšanje obveščanja državljanov o njihovih
pravicah EU ter načinu uveljavljanja teh pravic.
Udeležba v demokratičnem življenju EU
17
18
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Po podatkih iz raziskave Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013 to velja za devet od desetih
državljanov.
Raziskava Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013.
Eurostat
–
Spletni
nakupi
po
posameznikih
–
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Spletno nakupovanje je pogostejše
med mladimi (starimi od 25 do 34 let).
Glede na javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 je imel težave pri spletnem nakupovanju
vsak četrti anketiranec.
http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm.
http://europa.eu/youreurope/index.htm.
Raziskava Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013.
Prav tam.
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Polna udeležba državljanov EU v demokratičnem življenju na vseh ravneh je bistvo
državljanstva Unije. Spodbujanje vključevanja državljanov in civilne družbe v razpravo o
evropskih vprašanjih je prizadevanje, ki sovpada z evropskim letom državljanov in
bližajočimi se evropskimi volitvami, ki sta ključni priložnosti za državljane, da izrazijo svoje
mnenje. Državljani menijo, da so prakse nekaterih držav članic, da svojim državljanom
odvzemajo pravico, da volijo na nacionalnih volitvah, ker so določen čas prebivali v drugi
državi članici EU (odvzem volilne pravice), sporne25. V skupni obravnavi Evropskega
parlamenta in Komisije 19. februarja 2013 o državljanstvu EU so državljani, civilna družba,
izvedenci in poslanci Evropskega parlamenta razpravljali o utemeljitvi odvzema volilne
pravice glede na sedanje razmere. Komisija predlaga možnosti za spodbujanje udeležbe
državljanov EU v demokratičnem življenju EU.
Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 je priloženo poročilo o napredku na področju
dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2011–2013 (v skladu s členom 25
PDEU), v katerem je proučena uporaba določb Pogodbe, ki se nanašajo na državljanstvo EU,
v zadnjih treh letih.
Vzporedno s tem je Komisija sprejela tudi letno poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih
pravicah26.
2.

DVANAJST NOVIH KLJUČNIH
EU

UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA DRŽAVLJANOV

2.1 – Odpravljanje ovir za delavce, študente in pripravnike v EU
Olajševanje državljanom, zlasti mladim, da razvijajo svoja znanja in spretnosti, se
zaposlijo ter prispevajo k rasti v Evropski uniji
Mobilni državljani prispevajo k rasti gospodarstva EU
Kljub visokim stopnjam brezposelnosti (več kot 26 milijonov ljudi v EU) se število prostih
delovnih mest v primerjavi s sredino leta 2009 povečuje, pri čemer imajo podjetja težave pri
zaposlovanju usposobljenega osebja. To ogroža rast in inovacije v gospodarstvu EU. Zato je
lahko mobilnost delovne sile učinkovit prilagoditveni mehanizem za obravnavo neravnovesij
ter prispevanje k boljšemu usklajevanju delovnih mest z znanji in spretnostmi, hkrati pa
omogoča vzpostavitev dinamike in blažitev socialne stiske državljanov EU. Poleg tega
povečuje možnost državljanov za neoviran prehod v zaposlitev ter ustvarja možnosti za
osebnostni in poklicni razvoj.
Za mobilnost obstajajo tehtni gospodarski razlogi. Nedavne izkušnje, pridobljene v okviru
širitev leta 2004 in 2007, so pokazale, da mobilnost znotraj EU pozitivno vpliva na
gospodarstvo in trg dela. Za države članice EU-15 se na primer ocenjuje, da se je zaradi
mobilnosti po širitvi (v obdobju 2004–2009) njihov BDP dolgoročno povečal za skoraj 1 %27.
Za EU kot celoto je učinek nedavnih tokov mobilnosti znotraj EU na BDP enak povečanju

25
26
27
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Javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 in raziskava Eurobarometra o volilnih pravicah iz
leta 2013.
COM(2013) 271 - http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf..
Glej Zaposlovanje in družbeni razvoj v Evropi v letu 2011 (Employment and social developments in
Europe 2011), poglavje 6: Mobilnost delovne sile znotraj EU in učinek širitve (Intra-EU labour mobility
and the impact of enlargement), str. 274.
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skupnega prihodka za približno 24 milijonov EUR za državljane EU28. Vendar je mobilnost
delavcev v EU še vedno nizka29.
Državljani EU so še vedno neodločni glede iskanja zaposlitve v drugi državi članici EU, ker
so zaskrbljeni zaradi svojega položaja, če se ne zaposlijo dovolj hitro30. Pravo EU zdaj
zagotavlja, da brezposelni državljani, ki so upravičeni do dajatev za brezposelnost in iščejo
zaposlitev v drugi državi članici EU, še tri mesece prejemajo dajatve za brezposelnost od
domače države31. Čeprav pravo EU državam članicam omogoča, da pravico do te
upravičenosti podaljšajo do največ šest mesecev, je posamezne nacionalne prakse še ne
zagotavljajo32. V javnem posvetovanju o državljanstvu EU iz leta 2012 je večina anketirancev
(69 %) menila, da bi morali zaradi iskanja zaposlitve v drugi državi članici EU dajatve za
brezposelnost prejemati vsaj šest mesecev.
V10b. Kako dolgo bi bilo po vašem mnenju primerno
prejemati dajatve za brezposelnost od domače
države?
15 %

16 %

32 %
37 %

3 mesece

6 mesecev

Več

Brez odgovora

Vir: javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 – Baza: anketiranci, ki so iskali zaposlitev v drugi državi članici EU.

Frederico je mlad kuhar s Portugalske, ki se je odločil poiskati novo zaposlitev na Švedskem.
Portugalske službe za zaposlovanje je zaprosil za dokument, s katerim bi lahko na Švedskem
28

29

30

31

32

SL

Glej poročilo Evropskega integracijskega konzorcija o mobilnosti delovne sile znotraj EU v okviru
širitve in delovanju prehodnih ureditev, Nürnberg, 2009, str. 132. Glej tudi „Pet let razširjene EU –
Gospodarski dosežki in izzivi“ (Five years of an enlarged EU, Economic achievements and challenges),
European economy št. 1/2009, str. 135.
Le 3 % delovno sposobnih državljanov EU živijo v drugi državi članici EU. Povprečna letna stopnja
čezmejne mobilnosti znotraj EU znaša le 0,29 %. To je veliko nižje od stopenj notranje mobilnosti v
Avstraliji (1,5 %) in Združenih državah (2,4 %). Glej gospodarske raziskave OECD – Evropska unija –
marec 2012 – http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf.
Po podatkih iz raziskave Eurobarometra o geografski mobilnosti in mobilnosti trga dela skoraj četrtina
anketirancev (24 %) pričakuje ali je imela težave pri iskanju zaposlitve v tujini. Posebni Eurobarometer
št. 337 – Geografska mobilnost in mobilnost trga dela (Geographical and labour market mobility) –
junij 2010 – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf.
V členu 64(1)(c) Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, UL L 166, str. 70,
je določeno, da se „upravičenost do dajatev [...] ohrani tri mesece po datumu, ko je brezposelna oseba
prenehala biti na razpolago službam za zaposlovanje v državi članici, ki jo je zapustila, pod pogojem,
da skupno trajanje prejemanja dajatev ne preseže skupne dobe upravičenosti do dajatev po zakonodaji
te države članice; pristojna služba ali nosilec lahko obdobje treh mesecev podaljša do največ šest
mesecev“. Ureditve glede izmenjav informacij, sodelovanja in vzajemne pomoči med institucijami in
službami zadevnih držav članic, zlasti v zvezi s poročanjem o ravnanju iskalca zaposlitve po
organiziranih postopkih nadzora, so določene v členu 55 Uredbe (ES) št. 987/2009, UL L 284, str. 19.
COM(2012) 173.
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tri mesece prejemal dajatve za brezposelnost od Portugalske, in se prijavil pri švedskih
službah za zaposlovanje takoj, ko je prispel na Švedsko. Vendar se mu v teh treh mesecih, za
katere je bil dokument veljaven, ni uspelo zaposliti. Odločiti se je moral, ali se bo vrnil na
Portugalsko, da ne bi izgubil pravic do dajatev za brezposelnost, ali pa bo ostal na Švedskem,
ne da bi bil upravičen do takšnih dajatev. Sklenil je, da bo šel na nekaj dodatnih razgovorov
za službo na Švedskem, nato pa se je po petih mesecih vrnil na Portugalsko. Zaradi tega je na
Portugalskem izgubil pravico do dajatev za brezposelnost.
Ukrep št. 1: Komisija bo predlagala spremembo uredbe o koordinaciji sistemov socialne
varnosti33 in proučila možnost podaljšanja izvoza dajatev za brezposelnost za več kot
obvezne tri mesece, da bi državljanom olajšala iskanje zaposlitve v drugi državi članici EU.
Komisija poziva države članice, naj v celoti izkoristijo veljavna pravila in omogočijo
iskalcem zaposlitve, da prejemajo dajatve za brezposelnost do šest mesecev, ko iščejo
zaposlitev v drugi državi članici34.
Državljani, ki želijo izboljšati svoja znanja in spretnosti ter usposobljenost v tujini
Kot je Komisija poudarila v svojem svežnju ukrepov za zaposlovanje „K okrevanju s
številnimi novimi delovnimi mesti“35 ter programu za nova znanja in spretnosti ter delovna
mesta36, je vlaganje v sisteme izobraževanja in usposabljanja temelj povečanja storilnosti,
konkurenčnosti, gospodarske rasti in posledično tudi zaposlenosti.
Mladi državljani EU so pripravljeni študirati ali se usposabljati v drugi državi članici EU, da
bi izboljšali svoja znanja in spretnosti ter usposobljenost37. Na splošno je več kot polovica
mladih Evropejcev pripravljena ali želi delati v drugi državi članici EU38.
Pripravljenost mladih k delu v drugi državi članici EU

33
34
35
36
37

38
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Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, UL L 166, str. 1.
COM(2012) 173.
Prav tam.
COM(2010) 682.
Po podatkih iz raziskave Eurobarometra o enotnem trgu iz leta 2011 bi bilo 28 % delovno sposobnih
državljanov EU pripravljenih v prihodnosti delati v drugi državi članici EU. Ta delež je še posebej
visok (54 %) med mladimi (15–24) in tistimi, starimi od 25 do 39 let (38 %). Posebni Eurobarometer
št. 363 – Notranji trg: ozaveščenost, dojemanje in učinki (Internal Market: Awareness, Perceptions and
Impacts) – september 2011 – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf.
Flash Eurobarometer št. 319b – Mladi in mobilnost: izobraževanje in usposabljanje, mobilnost,
zaposlovanje ter podjetništvo (Youth on the Move: Education and Training, Mobility, Employment and
Entrepreneurship) – maj 2011 – http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf.
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Vir: raziskava Eurobarometra o mladih in mobilnosti iz leta 2011.

Po zdaj razpoložljivih podatkih je le 10 % evropskih visokošolskih diplomantov študiralo
drugje v EU39. Delež za mobilnost študija na ravni celotnega programa v EU je še nižji. To je
delno posledica stroškov študija v drugi državi članici EU. Komisija je v svojem programu
„Erasmus za vse“40 predlagala jamstveno shemo za študentska posojila, da bi študentom, ki
želijo celotni magistrski študij opravljati v drugi državi članici EU, omogočila dostop do
bančnih posojil pod ugodnimi pogoji. V skladu s predlogom Komisije bi moralo v
sedemletnem obdobju trajanja programa od njega imeti koristi do 330 000 študentov. Poleg
tega bo Komisija še naprej spodbujala mobilnost mladih pri študiju, usposabljanju ali
prostovoljnem delu v tujini ali pri izmenjavah mladih. Tudi učiteljem in izobraževalnim
delavcem bo ponujena priložnost za učenje ali usposabljanje v tujini. Zaradi novega programa
naj bi bile v obdobju 2014–2020 te možnosti na voljo skoraj petim milijonom državljanov.
Ko se mladi odločajo za pripravništva v drugi državi članici EU, včasih ne najdejo ustreznih
informacij o obstoječih možnostih ter so zaskrbljeni glede kakovosti in pogojev organizacije
dela. Študije in raziskave poudarjajo številne težave v zvezi s kakovostjo pripravništev, kot so
pomanjkanje učne vsebine in nezadostni pogoji, zlasti nizka stopnja (ali pomanjkanje)
socialne zaščite in plačila/nadomestila41. Poleg tega v številnih državah članicah EU še vedno
ni obvezna pogodba o pripravništvu, ki določa pravice in obveznosti pogodbenih strank (po
podatkih iz študije Evropskega mladinskega foruma iz leta 2011 je nima kar 25 %
pripravnikov42). Nizko plačilo ali neplačilo vzbuja pomisleke o tem, ali delodajalci ne
izrabljajo pripravništva kot oblike neplačane zaposlitve. Nujno je treba odpraviti te
pomanjkljivosti in izboljšati možnosti za mlade, da razvijejo svoja znanja in spretnosti ter
pridobijo delovne izkušnje v tujini. To je potrebno tako za obravnavo pomislekov, ki so jih
izrazili državljani, zlasti mladi, kot tudi za obravnavo zaskrbljujočih stopenj brezposelnosti
mladih.
39

40
41

42

SL

Leta 2011 je Svet sprejel referenčno merilo za učno mobilnost v visokem šolstvu, v skladu s katerim naj
bi do leta 2020 vsaj 20 % visokošolskih diplomantov del visokošolskega študija ali usposabljanja
opravilo v tujini (za obdobje celotnega trajanja programa ali vsaj treh mesecev).
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus za vse“ Program Unije za
izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, COM(2011) 788.
Študija Evropske komisije o celovitem pregledu ureditev na področju pripravništev v državah članicah
(Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States Final Synthesis
Report) – 2012 – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=6717.
Študija Evropskega mladinskega foruma – 2011 – „Pripravniki pod drobnogledom“ (Interns revealed) –
http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web.
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Nathalie je diplomirala v Franciji in je razmišljala, da bi svojo poklicno pot začela v Španiji
ali Nemčiji. Ker ni še nikoli živela v tujini, je naprej hotela opraviti pripravništvo, vendar ni
vedela, ali je to mogoče, ne da bi bila vpisana v izobraževalni program (kar je v Franciji
pogoj). Poleg tega ni vedela, katere pravice bi imela kot pripravnica v navedenih državah in
ali bi bila upravičena do socialne zaščite, nadomestila ali plačila.
Da bi Komisija mladim olajšala pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj v drugi državi
članici EU, bo leta 2013 razvila kakovosten okvir za pripravništva, ki bo določal glavne
značilnosti visokokakovostnih pripravništev v smislu zaščite pravic državljanov in pomoči za
čim boljše izkoriščanje delovnih izkušenj. Komisija bo tudi pregledala in spremenila mrežo
EURES, da bo bolje ustrezala dejanskim potrebam na trgu dela, tako da bo izboljšala storitve
za usklajevanje delovnih mest z znanji in spretnostmi v korist iskalcem zaposlitve in
podjetjem. Poleg tega bo skupaj z nekaterimi državami članicami začela pilotno pobudo za
izboljšanje izmenjave informacij o pripravništvih in vajeništvih prek mreže EURES, da bi
mladim dodatno olajšala prehod v zaposlitev.
Poleg tega Komisija poziva države članice, naj čim prej ter na trajnosten in ambiciozen način
začnejo izvajati jamstvo za mlade43, da bi mladim pomagale pridobiti delovne izkušnje.
Ukrep št. 2: Da bi Komisija pomagala mladim državljanom EU pri razvijanju znanj in
spretnosti ter vstopu na trg dela bo leta 2013 razvila kakovosten okvir za pripravništva.
Leta 2013 bo Komisija tudi predlagala pobudo za posodobitev mreže EURES, da bi okrepila
vlogo in učinek služb za zaposlovanje na nacionalni ravni ter izboljšala usklajevanje
mobilnosti delovne sile v EU. Komisija bo poleg spremembe mreže EURES začela pilotno
pobudo za izboljšanje izmenjave informacij o možnostih za pripravništva in vajeništva prek
mreže EURES.

2.2 – Zmanjšanje birokracije v državah članicah
Odpravljanje upravnih ovir in poenostavitev postopkov za državljane EU, ki prebivajo
in potujejo v EU
Osebni dokumenti in dokumenti za prebivanje državljanov
Prosto gibanje in prebivanje znotraj EU je pravica EU, ki jo državljani najbolj povezujejo z
državljanstvom EU44. Po podatkih iz raziskave Eurobarometra o državljanstvu EU iz
leta 201345 se devet od desetih državljanov EU zaveda, da imajo pravico do prostega gibanja.

43

44

45
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Jamstvo za mlade je program, ki zagotavlja, da vsi mladi, mlajši od 25 let, prejmejo kakovostno
ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih po tem, ko
postanejo brezposelni ali prenehajo z izobraževanjem, v skladu s priporočilom Sveta, sprejetim
22. aprila 2013.
Posebni Eurobarometer št. 75.1 – Evropski varuh človekovih pravic in pravice državljanov – julij 2011
–
http://www.ombudsman.europa.eu/sl/press/statistics/eb751_eb_report.faces;jsessionid=3168402EBB7A
BCC1C1FA8E2B82666652.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365.
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Ozaveščenost o pravicah, ki jih ima državljan Evropske unije, 2007–2012
Drži, da ima državljan EU pravico do prebivanja v kateri koli državi članici Evropske unije
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Vir: raziskava Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013.

Vendar je skoraj vsak peti udeleženec v javnem posvetovanju o državljanstvu EU iz
leta 201246 poročal o težavah pri selitvi v drugo državo članico ali prebivanju v njej (17 %).
Te težave vključujejo upravne ovire v zvezi z dokumenti med potovanjem ali pri identifikaciji
znotraj EU. Poizvedbe o prostem gibanju in prebivanju so leta 2012 pomenile 21 % poizvedb,
predloženih službi Tvoja Evropa – nasveti47 in 13 % vseh primerov v okviru sistema
SOLVIT48.
Od državljanov EU, ki prebivajo v drugi državi članici EU več kot tri mesece, se lahko
zahteva, da se prijavijo pri lokalnih organih, in v tem primeru prejmejo potrdilo o prijavi.
Vendar ta potrdila o prijavi v EU niso zmeraj priznana kot osebni dokumenti (zlasti pri
zasebnih subjektih, kot so banke, podjetja itd.), pri čemer jih državljani, tudi če potujejo
znotraj EU, ne morejo uporabljati kot potne listine. S podobnimi težavami se srečujejo
državljani EU, ki imajo osebne izkaznice, ki jih je izdala njihova država, vendar se pri
opravljanju transakcij v drugih državah članicah EU pogosto na njih ne morejo zanesti.
Zasebna podjetja niso naklonjena sprejemanju „tujih“ dokumentov kot dokazil o identiteti, saj
za razliko od potnih listov oblika takih dokumentov ni usklajena na ravni EU. Državljani EU,
ki živijo v drugi državi članici EU, imajo težave tudi, ko morajo pridobiti ali obnoviti osebne
izkaznice ali potne liste za nenapovedana potovanja znotraj EU, zlasti kadar je njihov najbližji
konzulat v drugi državi.
Finka Sanna, ki živi v Münchnu, je rezervirala let za Finsko, vendar so ji dva dni pred
odhodom ukradli potni list in osebno izkaznico. Ker sta edini finski konzularni predstavništvi
v Nemčiji, ki bi lahko izdali potni list, v Berlinu in Hamburgu, ne more pravočasno dobiti
novega potnega lista, saj ji v tako kratkem času ne bi uspelo priti do enega od obeh mest. Ko
na letališču pokaže le nemško potrdilo o prijavi, ji zaradi varnostnih predpisov ne dovolijo,
da bi se vkrcala na letalo.

46
47

48
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http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sl.pdf.
Tvoja Evropa – nasveti je javna služba za pravno svetovanje, ki jo sestavlja ekipa pravnih
strokovnjakov, ki pokrivajo vse uradne jezike EU ter so seznanjeni s pravom EU in nacionalnimi
zakonodajami vseh držav članic EU. http://europa.eu/youreurope/advice/index_sl.htm.
SOLVIT obravnava čezmejne težave, ki nastanejo, kadar javni organi v državah članicah EU
neustrezno uporabijo pravo EU. http://ec.europa.eu/solvit/.
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V javnem posvetovanju o državljanstvu EU so državljani zahtevali rešitve, ki bi jim
poenostavile življenje in okrepile njihovo poistovetenje z EU, med drugim tudi prek enotnih
evropskih dokumentov, kadar je to primerno49. Komisija bo med drugim proučila, ali bi bilo
ustrezno določiti pravila za skupno varno obliko potrdil o prijavi, ki jih države članice izdajo
državljanom EU, in dokumentov za prebivanje, ki se izdajo njihovim družinskim članom. S to
pobudo bi lahko državljani EU in njihove družine v vsakdanjem življenju uporabljali en sam
dokument ter rešili težave, ki jih imajo z zasebnimi subjekti v drugih državah članicah EU,
poleg tega pa bi se s to pobudo tudi povečala varnost dokumentov.
Da bi se upravne obremenitve še bolj zmanjšale, bi morali imeti državljani EU tudi možnost,
da uporabljajo taka varna potrdila o prijavi kot potne listine na potovanjih znotraj EU, če je te
dokumente izdala država članica, v kateri prebivajo.
Ukrep št. 3: Komisija si bo leta 2013 in 2014 prizadevala za rešitve za odpravo ovir, s
katerimi se srečujejo državljani EU in njihovi družinski člani, ki živijo v drugi državi članici
EU, v zvezi z osebnimi dokumenti in dokumenti za prebivanje, ki jih izdajo države članice,
med drugim tudi prek neobveznih enotnih evropskih dokumentov za državljane, kadar je to
primerno.
Formalnosti, s katerimi se državljani srečujejo pri čezmejnem obdavčevanju
Državljani EU lahko prebivajo v eni, delajo v drugi in imajo v lasti nepremičnine v tretji
državi. Tako včasih ne vedo, pri kom in kako morajo plačati davke. Zaradi jezikovnih ovir in
pomanjkanja sodelovanja med davčnimi organi različnih držav pri reševanju vprašanj
čezmejnega obdavčevanja je stanje le še bolj zapleteno. Državljanom lahko težave povzročajo
tudi znatne upravne ovire, zlasti ko od drugih držav zahtevajo vračilo davkov ali ko se
srečujejo z nasprotujočimi si sistemi obdavčevanja v različnih državah članicah, zaradi česar
lahko različne države članice dvakrat obdavčijo isti prihodek. Leta 2012 so zgolj poizvedbe o
obdavčevanju pomenile 9 % vseh primerov v okviru sistema SOLVIT. Poleg tega o veliko
različnih poizvedbah poročajo tudi služba Tvoja Evropa – nasveti, službe za pomoč, kot so
potrošniški centri na čezmejnih območjih, in EURES.
Švedinja Ylva je poročena s Slovakom Martinom. Živita na Švedskem in sta oba že upokojena.
Medtem ko je Ylva delala le na Švedskem, je Martin delal tudi na Slovaškem. Želita se
preseliti na Nizozemsko, da bi bila bližje vnukom, vendar imata veliko vprašanj v zvezi s
svojim davčnim položajem in ne vesta, na koga naj se obrneta. Kako bosta po selitvi
obdavčeni njuni pokojnini? Kako je z obdavčitvijo dediščine ob smrti? Kaj naj storita, če
bosta morala po selitvi plačevati dvojne davke? Komu bosta morala plačevati nepremičninski
davek, če obdržita dom na Švedskem, in v kateri državi bo obdavčen prihodek od navedene
nepremičnine?
Komisija bo leta 2013 določila najboljše prakse v državah članicah EU, ki lahko pomagajo
državljanom pri čezmejnem obdavčevanju, in se bo udeležila nadaljnjih razprav z
nacionalnimi organi, da bi spodbudila širšo uporabo teh praks. Najboljše prakse bi lahko
vključevale informacijske kontaktne točke v nacionalnih upravah, specializirane za vprašanja
čezmejnega obdavčevanja, spletna mesta, ki zagotavljajo osnovne informacije za državljane
in jih usmerjajo k najustreznejši kontaktni točki, poenostavitev postopkov za zahtevo odbitka
zaradi dvojnega obdavčevanja in presežka davka, kodekse za davkoplačevalce, ki opisujejo

49
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Obravnavani ukrep bo veljal le za države članice, ki izdajajo osebne dokumente ali potrdila o prijavi.
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njihove osnovne pravice in obveznosti, ter tesno sodelovanje med državami članicami EU pri
reševanju čezmejnih davčnih sporov.
Komisija bo hkrati začela vseevropsko pobudo za skladnost, da bi zagotovila, da so
zakonodaje vseh držav članic, ki vplivajo na obdavčevanje mobilnih oseb, v skladu s sodno
prakso Sodišča ter da se ti državljani ne srečujejo z nepotrebno upravno obremenitvijo in
dodatnimi stroški, ko uveljavljajo svojo pravico do selitve v drugo državo članico, da bi v njej
delali ali prebivali.
Ukrep št. 4: Komisija bo leta 2013 sprejela pobude za spodbujanje najboljše prakse pri
čezmejnem obdavčevanju in zagotavljanje pravilne uporabe prava EU, da bi evropskim
državljanom, ki se preselijo v tujino ali v njej delajo, olajšala, da se spopadejo z različnimi
sklopi davčnih pravil in zlasti izognejo dvojnemu obdavčevanju.
Papirologija, s katero se državljani srečujejo pri tehničnih pregledih avtomobilov
Tehnični pregledi v Uniji se zdaj opravljajo na različne načine, pri čemer obstajajo različne
kategorije vozil, ki se pregledujejo, različni intervali in metode pregledov ter različne ocene
okvar. Zaradi tega se lahko rezultati pregledov enega in istega vozila v različnih državah
članicah EU razlikujejo, kar prispeva k različnim stopnjam varnosti. Zaradi teh različnih
standardov države članice EU ne priznavajo potrdil o opravljenem tehničnem pregledu, ki jih
izdajo druge države članice. To pomeni nepotrebno upravno obremenitev in stroške za
državljane, ki potujejo v drugo državo s svojim avtomobilom.
Litovka Monika pet mesecev na leto dela v hotelu v avstrijskem smučarskem letovišču. Ker
ima letni tehnični pregled avtomobila marca, ko je v Avstriji, mora prenehati z delom in se
odpeljati nazaj v Litvo le zaradi rednega pregleda. Veliko lažje bi bilo, če bi lahko pregled
opravila v Avstriji ter bi bilo potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu samodejno priznano
v Litvi in drugje v EU.
Leta 2012 je Komisija pripravila predloge50 za vzpostavitev minimalnih standardov za nadzor
in varnost avtomobilov (povečanje kakovosti pregledov, uvedba zahtev za naprave za
preglede, izboljšanje znanja in spretnosti inšpektorjev, krepitev nadzora centrov za izvajanje
tehničnih pregledov). Komisija bo na podlagi usklajenih standardov za nadzor tehnične
brezhibnosti avtomobilov leta 2014 sprejela konkretne ukrepe za vzpostavitev elektronske
„informativne platforme za vozila“, da bi olajšala priznavanje potrdil o opravljenem
tehničnem pregledu.
Ukrep št. 5: Komisija bo na podlagi svojega dela za povečanje varnosti državljanov EU v
cestnem prometu leta 2014 sprejela konkretne ukrepe za vzpostavitev „informativne
platforme za vozila“, da bi olajšala priznavanje potrdil o opravljenem tehničnem pregledu, s
čimer bi lahko državljani lažje in varneje potovali v drugo državo članico EU s svojim
avtomobilom.

2.3 – Zaščita ranljivejših oseb v EU
Odpravljanje ovir za invalidne državljane ter nadaljnja krepitev procesnih pravic za
državljane ob upoštevanju posebnih razmer otrok in ranljivih državljanov
50
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Predlog uredbe o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov, COM(2012) 380,
Predlog uredbe o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji,
COM(2012) 382, ter Predlog direktive o dokumentih za registracijo vozil, COM(2012) 381.
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Invalidni državljani
V Evropski uniji je približno 80 milijonov državljanov invalidnih. Pogosto imajo na podlagi
invalidske kartice dostop do nekaterih pravic, zlasti v zvezi z javnim prevozom ali kulturnimi
ustanovami. Za razliko od parkirnih kartic za invalide, za katere je bil enoten evropski model
vzpostavljen pred skoraj petnajstimi leti, so invalidske kartice priznane le na nacionalni ravni,
kar invalidom otežuje potovanje v drugo državo članico EU.
Irski državljan Seán je invalid, ki bi se želel pridružiti sošolcem na letnem šolskem izletu.
Vendar ni prepričan, ali bo njegova irska invalidska kartica v drugih državah članicah EU
priznana in ali bo upravičen do prevoza pod enakimi pogoji kot lokalni invalidni prebivalci.
Če bi imel evropsko invalidsko kartico, bi se lahko zanesel na dejstvo, da bo lahko dostopal
do nekaterih posebnih ugodnosti, ki jih imajo državljani zadevne države.
Komisija bo začela pilotno pobudo za oblikovanje vzajemno priznane evropske invalidske
kartice, ki bo olajšala enako obravnavanje invalidov, ki potujejo v druge države članice EU, v
zvezi z dostopom na področjih prevoza, turizma, kulture in prostega časa.
Ukrep št. 6: Komisija bo olajšala mobilnost invalidov znotraj EU, tako da bo leta 2014
podprla oblikovanje vzajemno priznane evropske invalidske kartice, da bi zagotovila enak
dostop do nekaterih posebnih ugodnosti znotraj EU (predvsem na področju prevoza,
turizma, kulture in prostega časa).
Procesne pravice državljanov
Vsak velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana51. Različna nacionalna pravila,
ki urejajo domnevo nedolžnosti, lahko otežijo policijsko in pravosodno sodelovanje ter
vzajemno priznavanje sodb. Poleg tega ustvarjajo negotovost za državljane v zvezi z zaščito,
ki bi jim bila zagotovljena v drugi državi članici EU. Ker se pravica do pravne pomoči v
kazenskem postopku52 med državami članicami zelo razlikuje, osumljenci ali obtoženci v
kazenskem postopku v drugi državi članici EU zdaj nimajo vedno zagotovljene učinkovite in
pravočasne pravne pomoči.
Nekateri osumljenci ali obtoženci so ranljivejši, ker zaradi starosti ali duševnega ali fizičnega
stanja težje razumejo, sledijo ali učinkovito sodelujejo v razpravah. To lahko vpliva na
njihovo pravico do poštenega sojenja, zato je še toliko pomembneje, da sta zagotovljeni
domneva nedolžnosti in pravna pomoč. V javnem posvetovanju o državljanstvu EU je 73 %
anketirancev podprlo zamisel o zaščiti otrok in ranljivih odraslih oseb za zagotovitev
poštenega sojenja, ki se mora uporabljati v vseh državah članicah EU.
Šestnajstletnik Christian, ki živi s starši v državi članici EU, ki ni njegova država izvora, je bil
aretiran na domu in odveden na policijsko postajo na zaslišanje v zvezi s krajo avtomobila, ki
je bil tistega dne najden blizu njegove ulice. Zasliševanje je trajalo približno šest ur, pri
čemer je najprej zanikal, da je kakor koli vpleten v krajo avtomobila, pozneje pa priznal
krivdo, ko so mu policisti povedali, da bi si s tem omilil kazen. Zaslišan je bil brez navzočnosti
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To osnovno načelo kazenskega prava je določeno v členu 48 Listine EU o temeljnih pravicah in
členu 6(2) Evropske konvencije o človekovih pravicah ter izhaja iz skupnih ustavnih tradicij držav
članic.
Pravica do pravne pomoči je določena v členu 47 Listine EU o temeljnih pravicah in členu 6(3)
Evropske konvencije o človekovih pravicah.
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odvetnika in ni smel stopiti v stik s starši. Ni bil obveščen o svoji pravici do molka in pravici
zoper samoobtožbo.
Komisija namerava do konca leta 2013 predlagati sveženj pravnih instrumentov za
zagotovitev domneve nedolžnosti in pravne pomoči, kadar je državljan osumljen ali obtožen v
kazenskem postopku v drugi državi članici EU, ter krepitev procesnih pravic otrok in ranljivih
oseb.
Ukrep št. 7: Komisija bo do konca leta 2013 predlagala sveženj pravnih instrumentov za
nadaljnjo krepitev procesnih pravic državljanov EU, kadar so osumljeni ali obtoženi v
kazenskem postopku, ob upoštevanju posebnih razmer otrok in ranljivih državljanov.

2.4 – Odpravljanje ovir pri nakupovanju v EU
Državljani v sporih majhne vrednosti
V zadnjih 12 mesecih so štirje od desetih državljanov prek spleta kupili ali naročili blago ali
storitve za zasebne namene (40 %). Več Evropejcev kupuje blago ali storitve od prodajalcev s
sedežem v drugih državah članicah EU kot pred dvema letoma (+4 odstotne točke). Skoraj
vsak tretji prek spleta ali nespletno kupuje blago od podjetij s sedežem v drugih državah
članicah (30 %)53. Dejstvo, da je nakupovanje znotraj EU lažje, lahko prispeva k večjemu
številu sporov, pri čemer je treba te spore rešiti na hiter in preprost način, da se državljanov ne
bi odvrnilo od uporabe pravnih sredstev.
Z uredbo o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti54 so bile uvedene številne
praktične rešitve za lažji potek sodnih postopkov v čezmejnih sporih vrednosti manj kot
2 000 EUR, kot je opustitev potrebe po priznanju sodbe, ki bo izvršena v tujini, ali uvedba
pisnega postopka na podlagi standardnega obrazca. Vendar zahtevki, ki so jih državljani
naslovili na Komisijo, kažejo na potrebo po krepitvi sedanje ureditve, zlasti v zvezi z
obravnavo pomanjkljivih praks, ugotovljenih v številnih državah članicah, kot so
pomanjkanje praktične pomoči pri izpolnjevanju vloge, odstopanje od načela pisnega
postopka, nepotrebne obravnave, nezadostna uporaba opreme za tele- in videokonference pri
zaslišanju prič itd.
Tibor, ki živi na Madžarskem, želi kupiti nov televizor. V bližnji trgovini je našel idealen
televizor za 2 750 EUR, vendar se je odločil, da bo poskusil prek spleta poiskati ugodnejšo
ponudbo. Našel je povsem enak televizor za 2 200 EUR in ga naročil. Televizor je bil
pravočasno dostavljen, vendar je bil na njegovo presenečenje črne in ne srebrne barve, kot jo
je izbral pri naročilu. Zato ga je poslal nazaj in zahteval vračilo denarja. Prodajalec se ni
odzval. Ker je bil sedež prodajalca na Portugalskem, ga je zanimalo, kako lahko dobi
odškodnino. Prijatelj mu je povedal za evropski postopek v sporih majhne vrednosti na
evropskem portalu e-pravosodje55, kjer sta hitro ugotovila vse prednosti: zahtevek bi lahko
vložil na Madžarskem in ne na Portugalskem, ne bi imel nobenih stroškov za odvetnika in ne
bi mu bilo niti treba iti na sodišče! Vendar je nato ugotovil, da mu ta preprost postopek ni na
voljo, saj je prag za spore v okviru postopka le 2 000 EUR.

53

54
55

SL

Posebni Eurobarometer št. 395 o postopku v sporih majhne vrednosti – april 2013 – (v nadaljnjem
besedilu: raziskava Eurobarometra o postopku v sporih majhne vrednosti iz leta 2013) –
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#395.
Velja od 1. januarja 2009.
https://e-justice.europa.eu/home.do.
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Državljani menijo, da bi z dvigom praga za evropski postopek v sporih majhne vrednosti
potrošniki lažje dobili odškodnino v drugi državi članici EU56. V raziskavi Eurobarometra o
postopku v sporih majhne vrednosti iz leta 2013 so anketiranci navedli, da bi bili najbolj
motivirani, da zahtevek predložijo sodišču v svoji državi, če bi lahko postopek opravili le
pisno, ne da bi morali fizično iti na sodišče (37 %), če bi lahko postopek opravili brez potrebe
po najetju odvetnika (31 %) in če bi lahko postopek opravili prek spleta (20 %). Komisija bo
spremenila veljavna pravila, da bi nadalje poenostavila evropski postopek v sporih majhne
vrednosti, zagotovila čim učinkovitejšo uporabo sredstev, ki jih postopek ponuja, in dvignila
sedanji prag na 25 000 EUR. Poleg tega bo z zadevno uredbo ustvarjeno pravno okolje, ki bo
državljanom omogočalo, da postopek opravijo prek spleta.
Ukrep št. 8: Komisija bo do konca leta 2013 spremenila evropski postopek v sporih majhne
vrednosti, da bi olajšala reševanje sporov pri nakupovanju v drugi državi članici EU.
Državljani, ki nakupujejo prek spleta
Evropski potrošniki imajo koristi od zakonodaje, ki jim zagotavlja pošteno obravnavanje,
varnost kupljenih izdelkov, celovite informacije pred nakupom in, kot je bilo že poudarjeno,
pravna sredstva, če gre kaj narobe57. Nazadnje je Komisija februarja 2013 sprejela sveženj
ukrepov za povečanje varnosti potrošniških proizvodov, vključno s proizvodi, kupljenimi prek
spleta, da bi povečala zaupanje državljanov in spodbudila prodajo58.
Vendar imajo državljani kljub tej zaščiti še vedno težave pri spletnem nakupovanju, kot je
izrazil skoraj vsak četrti udeleženec (24 %) v javnem posvetovanju o državljanstvu EU iz
leta 2012. Potrošniki pogosto pogrešajo ključne informacije, kadar primerjajo ali kupujejo
digitalne izdelke (npr. avdiovizualne prenose, kot so glasba, filmi ali igre). Kadar so
informacije na voljo, jih nestrokovnjaki ne razumejo vedno. Težave imajo predvsem pri
ugotavljanju, ali bodo lahko izdelek uporabljali na svoji napravi, ali pri oceni kakovosti.
Florian želi poiskati najustreznejše spletno mesto, kjer bi lahko kupil in prenesel nov album
svoje najljubše rokovske skupine. Prenesti ga je mogoče pri eni od večjih spletnih trgovin.
Šele pozneje ugotovi, da mora za predvajanje albuma kupiti tudi glasbeni predvajalnik, ki ga
trgovina ponuja. Na podlagi uporabniku prijaznega prikaza ustreznih informacij o glavnih
značilnostih, povezljivosti in funkcionalnosti bi lahko zlahka primerjal ponudbe ter kupil
visokokakovostne glasbene datoteke, ki bi jih bilo mogoče predvajati z njegovim glasbenim
predvajalnikom.
Komisija namerava zagotoviti, da bodo potrošniki, ki kupujejo digitalne izdelke, prejeli
ključne informacije na razumljiv in primerljiv način.
To bo pomagalo nacionalnim organom zagotavljati navodila glede obveznosti v zvezi z
informacijami o digitalnih izdelkih in na ta način izvrševati pravila o varstvu potrošnikov.
Poleg tega bo Komisija razvila model za enoten in uporabniku prijazen prikaz ključnih
56
57

58

SL

Glej zlasti javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012.
Glej Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2010 – Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU
(COM(2010) 603), zlasti ukrepe št. 9 do 13, Evropsko agendo za potrošnike (COM(2012) 225) in Akt
za enotni trg II – Skupaj za novo rast (COM(2012) 573).
Sveženj ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga je med drugim sestavljen iz predloga uredbe o
varnosti potrošniških proizvodov (COM(2013) 78), predloga uredbe o nadzoru trga proizvodov
(COM(2013) 75) in sporočila Komisije 20 ukrepov za varnejše in skladne proizvode za Evropo:
večletni akcijski načrt za nadzor proizvodov v EU (COM(2013) 76). Dokumenti so na voljo na
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm.
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informacij (kot so cena, vrsta pogodbe, pravica do odstopa, povezljivost s strojno in
programsko opremo, funkcionalnost, kot je na primer uporabljena digitalna oblika, kakovost
datoteke, velikost datoteke, prenosljivost na druge naprave, ki so v lasti potrošnika, možnost
ustvarjanja zasebnih kopij itd.), ki bodo prikazane na zaslonu ob primernem trenutku (na
primer ob ponudbi).
To bo tudi olajšalo primerjavo digitalnih izdelkov in pospešilo razvoj natančnih primerjalnih
spletnih mest. Leta 2010 je primerjalna spletna mesta uporabilo več kot 80 % evropskih
potrošnikov, pri čemer jih je pet od desetih potrošnikov uporabilo vsaj enkrat na mesec59.
Komisija bo ob posvetovanju z zainteresiranimi stranmi nadaljevala svoje delo za izboljšanje
preglednosti in zanesljivosti takšnih primerjalnih orodij za potrošnike60.
Da bi Komisija povečala ozaveščenost državljanov o njihovih potrošniških pravicah in tako
povečala zaupanje v digitalni spletni trg, namerava do pomladi 2014 tudi začeti posebno
kampanjo ozaveščanja po celotni EU.
Ukrep št. 9: Komisija bo do pomladi 2014 v tesnem sodelovanju z nacionalnimi izvršilnimi
organi in zadevnimi zainteresiranimi stranmi razvila model za spletni prikaz ključnih
zahtev, da bi zagotovila jasnejše in lažje primerljive informacije o digitalnih izdelkih. Poleg
tega bo do pomladi 2014 začela posebno kampanjo ozaveščanja o potrošniških pravicah po
celotni EU.

2.5 – Ciljno usmerjene in dostopne informacije v EU
Pravice državljanov do prostega gibanja in lokalna uprava
Javni uslužbenci v lokalnih upravah imajo ključno vlogo pri uveljavljanju pravic državljanov
do prostega gibanja, saj so za državljane, ki se ustalijo v novem mestu, pogosto prva
kontaktna točka ter primarni vir informacij in pomoči. Vendar pritožbe, ki so jih prejele
Komisija in službe za pomoč EU, kažejo, da so težave državljanov EU, ko se za stalno
preselijo v drugo državo članico EU, pogosto posledica dejstva, da javni uslužbenci v lokalnih
upravah niso zadostno seznanjeni s pravicami državljanov EU do prostega gibanja. To
potrjujejo rezultati študije, ki jo je leta 2012 opravil Odbor regij61, in javno posvetovanje o
državljanstvu EU iz leta 2012. Vsak četrti državljan, ki prebiva v drugi državi članici EU,
poroča o težavah (27 %) in skoraj polovica jih pravi, da osebje v lokalnih upravah nima
zadostnih informacij o pravicah državljanov EU (47 %). Zato bi bilo treba osebju v lokalnih
upravah zagotoviti orodja, da bi v celoti razumeli pravila o prostem gibanju.
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„Študija o delovanju elektronskega poslovanja na potrošniškem trgu“ (Consumer market study on the
functioning of e-commerce), ki jo je leta 2011 v imenu GD za zdravje in potrošnike Evropske komisije
opravilo podjetje Civic Consulting.
Za več informacij glej poročilo z razprave med zainteresiranimi stranmi z več področij o primerjalnih
orodjih: http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit-2013-msdct-report_en.pdf.
Študija Odbora regij iz leta 2012 „Lokalni in regionalni organi spodbujajo državljanstvo EU in pravice
državljanov“ (Local and regional authorities promoting EU citizenship and citizens' rights) –
http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/summary_cor_study_citizenship.pdf.
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V3. Ali ste kdaj imeli težave pri selitvi in prebivanju znotraj Evropske unije? V3a. Je bil
razlog za to eden od spodnjih primerov?
27%

Drugo

Dolgotrajni ali nejasni upravni
postopki

62%

Osebje v lokalni upravi ni bilo
seznanjeno z vašimi pravicami EU

Niste bili dovolj
obvešceni/ozavešceni o svojih
pravicah EU

47%

19%

Vir: javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 – Baza: anketiranci, ki so imeli težave pri selitvi v drugo državo članico EU ali
prebivanju v njej.

Belgijka Cécile in njen mož Nicolás, ki je argentinski državljan, se preselita v drugo državo
članico EU, pri čemer Nicolás takoj, ko se ustalita, uspešno opravi razgovor za delovno mesto
v lokalnem podjetju. Vendar uslužbenec v mestni hiši v odgovor na poizvedbo podjetja
napačno navede, da Nicolás potrebuje delovno dovoljenje, saj se v tistem trenutku ne zaveda,
da taka zahteva ne velja za družinske člane državljanov EU, ki uveljavljajo svojo pravico do
prostega gibanja. Zaradi tega podjetje Nicolása ne zaposli.
Komisija bo do konca leta 2014 za lokalne uprave razvila orodje za e-usposabljanje, da bi
državljanom EU zagotovila, da jih ne glede na to, kje v EU se prijavijo, sprejmejo javni
uslužbenci, ki dobro poznajo njihove pravice ter pogoje in postopke uveljavljanja teh pravic.
Poleg tega bo Komisija z letom 2013 v okviru svoje sheme pobratenih mest spodbujala
izmenjavo najboljše prakse med občinami in projekte, katerih cilj je izboljšati poznavanje
pravic državljanov in olajšati njihovo uveljavljanje.
Ukrep št. 10: Komisija bo sprejela ukrepe za zagotovitev, da imajo lokalne uprave na voljo
orodja, da bi v celoti razumele pravice državljanov EU do prostega gibanja.
Državljani, ki želijo vedeti, na koga se lahko obrnejo v zvezi s spoštovanjem svojih pravic
Državljani prepogosto ne vedo, kaj storiti, kadar njihove pravice niso spoštovane, še posebej
pa ne vedo, ali bi se morali obrniti na nacionalne organe, institucije EU ali druga telesa, kot je
Evropsko sodišče za človekove pravice. Tudi ko je jasno, da so za zadevo pristojne institucije
EU, državljani pogosto niso prepričani, na katero naj se obrnejo.
Raziskava Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013 kaže, da je skoraj četrtina
anketirancev (24 %) precej ali zelo dobro obveščena o tem, kaj lahko storijo v primeru
nespoštovanja njihovih pravic EU. Približno polovica anketirancev (51 %) meni, da niso
dovolj dobro obveščeni, medtem ko jih druga četrtina (23 %) meni, da sploh niso obveščeni.
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V5. Kako dobro ste po vašem mnenju obveščeni o tem, kaj lahko
storite, kadar vaše državljanske pravice EU niso spoštovane?
2% 3%

21%

23%

EU27
51%
Zelo dobro

Precej dobro

Slabo

Sploh ne

Ne vem/Brez odgovora

Vir: raziskava Eurobarometra o državljanstvu EU iz leta 2013.

Te ugotovitve so bile potrjene v okviru javnega posvetovanja o državljanstvu EU iz leta 2012.
Poleg tega je veliko anketirancev dejalo, da ne poznajo orodij, navedenih v vprašanju
(SOLVIT, Europe Direct, Tvoja Evropa – nasveti). Večina vseh anketirancev je navedla, da bi
pozdravila spletno orodje, ki bi jim omogočilo lažje razumeti, na kateri ravni (EU, nacionalni
ali lokalni) bi bilo njihovo težavo najbolje rešiti (63 %).
V23. Evropska komisija je ustanovila številne centre za nasvete in pomoč, da bi pomagala rešiti vaše
morebitne težave (SOLVIT, centri za stike Europe Direct, povezani s službo Tvoja Evropa – nasveti). Kaj
še bi vam lahko pomagalo pri izkoriščanju vaših pr
Spletno orodje, ki omogoča lažje razumevanje, ali je težavo mogoče rešiti na
ravni EU, nacionalni ali lokalni ravni (kot so kontrolni seznami glede
sprejemljivosti na spletnih mestih nacionalnih in evropskih institucij)

63%

Okrepljena nacionalna kontaktna točka, ki zagotavlja pravne nasvete o
pravicah EU pri uresničevanju mobilnosti znotraj EU (potovanje, prebivanje,
študij, delo, nakupovanje v drugi državi članici EU)

50%

8%

Ni potrebe po dodatni pomoči

Drugo

5%

Vir: javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 – Baza: vsi anketiranci.
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Slovenka Maja je kupila majhno stanovanje v Bolgariji, vendar je pozneje ugotovila, da
njegova gradnja krši več gradbenih predpisov in da se je nepremičninski agent tega zavedal,
vendar ji tega ni razkril. Meni, da je bila kršena njena temeljna lastninska pravica, vendar ni
prepričana, ali bi se morala pritožiti pri Evropski komisiji, evropskemu varuhu človekovih
pravic ali varuhu človekovih pravic v Bolgariji ali Sloveniji. Ni vedela, da bi bilo v tem
primeru najustrezneje, če bi se obrnila na nacionalne potrošniške organe.
Praktične informacije državljanom o njihovih pravicah, ki se zagotavljajo prek enotnih
spletnih informacijskih točk Tvoja Evropa in Europe Direct ter drugih tematskih orodij, se bo
še naprej razvijalo.
Komisija bo na svojem osrednjem spletnem mestu Europa na uporabniku prijazen način
državljane usmerjala k najustreznejšim službam za rešitev njihove težave, pri čemer so to
lahko službe za pomoč in institucije EU ali nacionalna in lokalna telesa.
Ukrep št. 11: Komisija bo leta 2013 na svojem osrednjem spletnem mestu Europa zagotovila
uporabniku prijazna navodila, s katerimi bodo državljani jasneje in preprosteje vedeli, na
koga se lahko obrnejo, če se želijo pritožiti zaradi nespoštovanja njihovih pravic.

2.6 – Udeležba v demokratičnem življenju EU
Krepitev volilnih pravic državljanov in spodbujanje njihove polne udeležbe v
demokratičnem življenju EU
Državljani in njihova politična udeležba v EU
Krepitev polne udeležbe državljanov EU v demokratičnem življenju na vseh ravneh je bistvo
državljanstva EU. Mobilizacija državljanov, krepitev dialoga s civilno družbo ter spodbujanje
medijske svobode in pluralizma so ključnega pomena za ozaveščeno politično razpravo v
demokratičnem procesu. Udeležba na volitvah v Evropski parlament je glavni način, kako
lahko državljani prispevajo k oblikovanju politike EU, in pomeni temelj predstavniške
demokracije v Evropski uniji. Skoraj šest od desetih državljanov EU meni, da je udeležba na
evropskih volitvah najboljši način za zagotovitev, da nosilci odločanja v EU prisluhnejo
njihovemu glasu62. Komisija je nedavno predložila priporočila za nadaljnjo krepitev
preglednosti na evropskih volitvah ter odnosov med državljani in EU, pri čemer je poudarila
pomembno vlogo evropskih političnih strank63. Poleg tega bo Komisija še naprej spodbujala
uporabo evropske državljanske pobude.
Da bi Komisija povečala ozaveščenost o državljanstvu EU in konkretnih pravicah, ki jih
podeljuje vsem državljanom EU, zlasti volilnih pravicah, ter o možnostih udeležbe v postopku
odločanja EU, bo pripravila priročnik, v katerem bo na jasen, jedrnat in berljiv način
predstavila pravice, ki jih prinaša državljanstvo EU, in spodbujala njegovo razširjanje.
Nacionalni organi bi lahko priročnik poslali vsakemu mlademu državljanu EU ob dopolnitvi
starosti, pri kateri pridobi volilno pravico, in tudi ob drugih priložnostih, kot so prijava
novorojenčkov, izdaja potnih listov in pridobitev državljanstva države članice, ali kot gradivo,
ki bi bilo vključeno v učni načrt, zlasti pri državljanski vzgoji.

62

63
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Eurobarometer Evropskega parlamenta št. 77.4 – Evropejci dve leti pred evropskimi volitvami leta 2014
–
junij 2012
–
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analyt
ique_en.pdf.
Priporočilo Komisije o krepitvi demokratične in učinkovite izvedbe volitev v Evropski parlament,
C(2013) 1303.
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Državljani in njihova pravica do udeležbe na volitvah v državi EU, iz katere izvirajo
Evropejci na splošno menijo, da državljani EU ne bi smeli izgubiti pravice, da volijo na
nacionalnih volitvah v državi, katere državljanstvo imajo, ker so se preselili v drugo državo
članico EU (odvzem volilne pravice).

V19a. Ali bi se vam v primeru, da bi živeli v drugi
državi članici EU, zdelo upravičeno, da bi izgubili
pravico do udeležbe na nacionalnih volitvah v
državi, katere državljan ste?
7%

31%

62%

Da

Ne

Brez odgovora

Vir: javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 – Baza: vsi anketiranci.
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V2.1. Vzemimo primer, ko državljan EU prebiva v državi članici EU, ki ni njegova
država izvora (tj. država, katere državljan je).
Ali bi se vam zdelo upravičeno, de bi ta državljan izgubil pravico do udeležbe na
nacionalnih volitvah v državi, katere državljan je?
4%

31%

65%

EU27
Da

Ne

Ne vem

Vir: raziskava Eurobarometra o volilnih pravicah iz leta 2013.

Danski par je odkril zanimive možnosti za zaposlitev v poljskem podjetju, zato sta se odločila,
da se bosta preselila na Poljsko, medtem ko je njuna hči ostala na Danskem, da bi dokončala
študij. Pogosto gresta nazaj v København, da bi videla družino in prijatelje, ter še naprej
pozorno spremljata politične in družbene dogodke na Danskem, kamor se prej ali slej
nameravata vrniti. Vendar se ne moreta udeležiti nacionalnih volitev, saj lahko v skladu z
veljavno zakonodajo danski državljani, ki zapustijo državo, ostanejo v volilnih imenikih le, če
prijavijo svojo namero, da se bodo vrnili v dveh letih.
Nacionalne politike o odvzemu volilne pravice so, če obstajajo, pogosto utemeljene z
dejstvom, da po določenem času v tujini povezava z družbo izvora oslabi. Glede na sedanje
družbeno-gospodarsko in tehnološko stanje, dejstvo, da se lahko ljudje prosto gibajo, ter
povečano medsebojno družbeno in kulturno sodelovanje znotraj EU bi bilo treba ta argument
ponovno oceniti. Za prebivanje v drugi državi članici EU ni več treba dokončno prekiniti
povezav z državo izvora, kot je to morda veljalo v preteklosti. Državljani EU bi dandanes
morali imeti možnost, da se sami odločijo, ali se bodo še naprej udeleževali političnega
življenja v državi, katere državljanstvo imajo, ali pa bodo prispevali k političnemu življenju v
gostujoči družbi. V okviru razprav na skupni obravnavi Evropskega parlamenta in Komisije o
državljanstvu EU, ki je potekala 19. Februarja 2013, je bila izpostavljena tudi neskladnost
odvzemanja bistvenih političnih pravic državljanov prav zaradi dejstva, da so uveljavili svojo
temeljno pravico EU do prostega gibanja. Tisti, ki so uveljavili svojo pravico do prostega
gibanja, se lahko znajdejo v manj ugodnem položaju, kot če bi ostali doma ali skrajšali
prebivanje v drugi državi članici EU. V zvezi z izpodbijanjem skladnosti nacionalnih politik o
odvzemu volilne pravice s pravom EU je že prišlo do nacionalnih sodnih postopkov64, čeprav
Sodišču še ni bilo predloženo nobeno vprašanje za predhodno odločanje.

64
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V zadevi Preston sta na primer višje in pritožbeno sodišče Združenega kraljestva zavrnili zahtevo
državljana Združenega kraljestva, ki je živel v Španiji več kot 15 let in je izpodbijal odvzem svoje
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Državljani in njihova pravica do udeležbe na volitvah v državi EU, v kateri prebivajo
Državljanstvo EU vključuje pravice državljanov EU, da volijo in so voljeni na lokalnih in
evropskih volitvah v gostujoči državi pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Te
pravice so namenjene dejanskemu uveljavljanju načela nediskriminacije med državljani in
nedržavljani, pri čemer naj bi državljanom EU omogočale, da se bolje vključijo v državo
gostiteljico in udeležijo njenega demokratičnega življenja65. Vendar ne zajemajo
najpomembnejših ravni politične udeležbe, tj. nacionalne ravni in, v primeru 13 držav članic,
katerih regije imajo zakonodajne pristojnosti, regionalne ravni66.
Ta neskladnost pomeni, da državljani EU, ki so že člani skupnosti na lokalni ravni, ne morejo
učinkovito izraziti svojega mnenja glede odločitev nacionalne zakonodaje, ki nanje
neposredno vplivajo. Ta razlika pri enakem obravnavanju in politični udeležbi državljanov
EU, ki uveljavljajo temeljno pravico EU do prostega gibanja in prebivanja znotraj EU, postaja
z razvojem evropskega povezovanja vse večja, pri čemer je spodbujanje udeležbe državljanov
EU v demokratičnem življenju Unije čedalje pomembnejše.
V javnem posvetovanju o državljanstvu EU iz leta 2012 in raziskavi Eurobarometra o volilnih
pravicah iz leta 2013 je 72 % oziroma 67 % anketirancev menilo, da bi morali državljani EU,
ki živijo v državi članici EU, katere državljanstva nimajo, imeti pravico voliti na nacionalnih
volitvah v državi gostiteljici. To je znatno povečanje od leta 2010 (+17 odstotnih točk).

65
66
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volilne pravice. Vloga za podelitev pravice do pritožbe pred vrhovnim sodiščem je bila zavrnjena brez
predloga za sprejetje predhodne odločbe.
Preambula Direktive 93/109/ES oziroma Direktive 94/80/ES.
V primeru 13 držav članic, katerih regije imajo zakonodajne pristojnosti, in sicer Avstrije (Länder),
Belgije (Régions), Češke (Kraje), Danske (Amtskommuner), Francije (Régions), Italije (2 avtonomni
pokrajini in 20 regij), Nemčije (Länder), Nizozemske (provinciale staten), Poljske (województwo),
Slovaške (Kraje), Španije (Comunidades autónomas), Švedske (Landstingsfullmäktige) in Združenega
kraljestva.
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V19b. Ali bi se vam v primeru, da bi prebivali v
drugi državi članici EU, zdelo upravičeno, da bi
pridobili pravico do udeležbe na nacionalnih
volitvah v državi, v kateri prebivate?
10%

18%

72%

Da

Ne

Brez odgovora

Vir: javno posvetovanje o državljanstvu EU iz leta 2012 – Baza: vsi anketiranci.
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V2.2. Vzemimo primer, ko državljan EU prebiva v državi članici EU,
ki ni njegova država izvora (tj. država, katere državljan je).
Ali bi se vam zdelo upravičeno, da bi ta državljan pridobil pravico
do udeležbe na nacionalnih volitvah v državi, v kateri prebiva? ?

3%
7%
30 %

50 %
43 %
67 %

Notranji graf: FL292 (2010)
Zunanji graf: FL364 (2012)

EU 27
Da

Ne

Brez odgovora

Vir: raziskava Eurobarometra o volilnih pravicah iz leta 2013.

V zvezi z regionalnimi volitvami je 64 % anketirancev v raziskavi Eurobarometra o volilnih
pravicah iz leta 2013 menilo, da bi državljani EU morali imeti pravico voliti (če so take
volitve izvedene v zadevni državi). To je spet znatno povečanje od leta 2010 (+10 odstotnih
točk).
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V2.3. Vzemimo primer, ko državljan EU prebiva v državi članici EU, ki ni
njegova država izvora (tj. država, katere državljan je).
Ali bi ta državljan moral imeti pravico, da voli in je voljen na regionalnih
volitvah, organiziranih v državi, v kateri prebiva, če so v tej državi izvedene
regionalne volitve?

4%

7%

32 %

39 %

54 %

64 %

Notranji graf: FL292 (2010)
Zunanji graf: FL364 (2012)

EU 27
Da

Ne

Ne vem

Vir: raziskava Eurobarometra o volilnih pravicah iz leta 2013.

Omogočanje državljanom EU, ki prebivajo v drugi državi članici EU, da se glede na
povezave, ki jih ohranjajo z državo članico, katere državljanstvo imajo, ali so jih vzpostavili z
državo članico, v kateri prebivajo, sami odločijo, v kateri od teh dveh držav želijo uveljavljati
svoje ključne politične pravice, bi lahko pomenilo novo spodbudo za njihovo vključitev v
demokratično življenje Unije in njihovo udeležbo v njem. Premikanje v smeri krepitve pravic,
ki jih prinaša državljanstvo EU, je vključena v sami Pogodbi (npr. člen 25 PDEU). Komisija
bo v okviru širših razmislekov o obliki prihodnje Evropske unije proučila načine, kako
državljanom EU omogočiti udeležbo na nacionalnih in regionalnih volitvah v državi, v kateri
prebivajo.
Državljani in njihov dostop do razprave na evropski ravni
Zdaj 68 % državljanov EU meni, da niso dovolj obveščeni o evropskih zadevah. Poleg tega
74 % ljudi, ki imajo slabo mnenje o EU, meni, da o njej niso dovolj obveščeni. Kljub
povečani uporabi interneta in družbenih medijev, zlasti med mlajšimi državljani, je pri večini
ljudi (58 %) prva izbira v zvezi z informacijami o evropskih zadevah še vedno televizija67.
67
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Standardni Eurobarometer št. 78 – Poročilo o uporabi medijev v Evropski uniji (Media use in the
European Union) – http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_media_en.pdf.
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Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah68 spodbuja medijski pluralizem z odpiranjem
nacionalnih trgov izdajateljem televizijskih programov in ponudnikom videa na zahtevo iz
drugih držav članic. Poleg tega internet omogoča lažji dostop do vsebin drugih držav članic.
Vendar nacionalni televizijski programi o evropskih temah pogosto poročajo z nacionalnega
vidika in za nacionalno občinstvo. Zagotavljanje informacij državljanom o evropskih
vprašanjih z evropskega vidika in več različnih nacionalnih vidikov drugih držav članic bi
lahko prispevalo k povečanju evropskega javnega prostora in bolj ozaveščeni demokratični
razpravi69.
Ukrep št. 12: Komisija bo:
– maja 2014 na dan Evrope izdala priročnik, v katerem bodo na jasen in preprost način
predstavljene pravice EU, da bi spodbudila ozaveščenost državljanov EU o pravicah, ki jih
prinaša državljanstvo EU, zlasti volilnih pravicah,
– predlagala konstruktivne načine, kako zagotoviti polno udeležbo državljanov EU, ki
prebivajo v drugi državi članici EU, v demokratičnem življenju EU z ohranjanjem njihove
pravice, da volijo na nacionalnih volitvah v svoji državi izvora, ter
– leta 2013 proučila načine, kako okrepiti in razviti evropski javni prostor na podlagi
obstoječih nacionalnih in evropskih struktur, da bi odpravila sedanje razlike v javnem
mnenju med posameznimi državami.
3.

SKLEPNA UGOTOVITEV: NOVA SPODBUDA ZA DRŽAVLJANSTVO EU

Komisija v okviru svojega poročila o državljanstvu EU iz leta 2013 in obsežnih
posvetovanj, ki so pomagala pri njegovi pripravi, uporablja izkušnje državljanov za
zagotovitev, da lahko v vsakdanjem življenju v celoti uveljavljajo svoje pravice EU in
ugodnosti, ki jih imajo od državljanstva Unije.
Poročilo in razprave v zvezi z njim skupaj z evropskim letom državljanov70 in dialogi z
državljani71, ki še vedno potekajo, tvorijo prizadevanje, da bi se glede na prihajajoče volitve
v Evropski parlament leta 2014 državljani, politiki, izvedenci in civilna družba vključili v
resnično razpravo o napredku k stabilnejši in vedno bolj povezani Uniji, katere
državljani so v središču njenih ukrepov.
Kot je predsednik Barroso poudaril v svojem govoru o stanju Unije 2012, mora biti Evropa
„predvsem demokratična“. Državljani EU bodo podprli evropski projekt, če bodo imeli
konkretne koristi zase in svoje družine, če se bodo identificirali z njegovim ciljem in vizijo ter
če bodo vključeni v proces.

68
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Direktiva 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju
avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), UL L 95, str. 1–24.
Glej govor predsednika Barrosa o stanju Unije 2012: „Želim si, da bi se razvil evropski javni prostor, ki
bi spodbudil razprave o evropskih vprašanjih iz evropskega zornega kota. Evropskih problemov ne
moremo več reševati zgolj z iskanjem nacionalnih rešitev.“ http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-12-596_sl.htm; glej tudi resolucijo Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010
„Novinarstvo in novi mediji – oblikovanje javnega prostora v Evropi“ (2010/2015(INI)) in govor
nemškega zveznega predsednika Joachima Gaucka o Evropi z dne 22. februarja 2013 –
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2013/130222Europe.html.
http://europa.eu/citizens-2013/sl/home.
http://ec.europa.eu/european-debate/index_sl.htm.
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PRILOGA 1
Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročila o državljanstvu EU iz leta 2010: 25 izvedenih
ukrepov
V poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 je bilo opisanih 25 ukrepov, ki jih je Komisija
predvidela za odstranitev glavnih ovir, s katerimi se državljani EU srečujejo pri uveljavljanju
svojih pravic EU v različnih vlogah vsakdanjega življenja. V tej prilogi so predstavljeni
glavni ukrepi, ki jih je Komisija sprejela, da bi izpolnila svoje zaveze iz leta 201072.
Zagotavljanje pravne jasnosti v zvezi z lastninskimi pravicami mednarodnih parov – ukrep
št. 1
Komisija je 16. marca 2011 sprejela dva predloga uredbe o pristojnosti, pravu, ki se
uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb:
– na področju premoženjskih razmerij med zakoncema73 ter
– na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti74.
Cilj predlaganih uredb je pomagati mednarodnim parom, ki poskušajo rešiti lastninska
vprašanja v primeru razveze, prenehanja življenjske skupnosti para ali smrti, določiti pravo, ki
se uporablja, in pristojno sodišče. Poleg tega vsebujeta pravila za priznavanje in izvrševanje
sodb v zvezi z lastnino para v vseh državah članicah prek enotnega postopka. Tako se
ocenjuje, da bi lahko pari prihranili približno 2 000 do 3 000 EUR na zadevo, odvisno od
njene zapletenosti.
Odpravljanje težavnih in dragih formalnosti v zvezi s čezmejno uporabo listin o osebnem
stanju in olajševanje čezmejnega dostopa do pravnega varstva – ukrepa št. 2 in 3
Ukrep št. 2
Komisija je 14. decembra 2010 izdala zeleno knjigo „Manj upravnih formalnosti za
državljane: spodbujanje prostega pretoka javnih listin in priznavanje pravnih učinkov listin o
osebnem stanju”75, s čimer je začela javno posvetovanje, ki je trajalo do 10. maja 2011.
Poleg tega je 24. aprila 2013 predlagala uredbo76, ki bo državljanom olajšala, da bodo javne
listine, ki so potrebne v čezmejnih primerih (kot so listine, ki potrjujejo rojstvo, smrt ali
zakonsko zvezo, ali dokumenti, ki se nanašajo na nepremičnine), priznane. Predlagana pravila
bodo s poenostavitvijo upravnih formalnosti prispevala k zmanjšanju birokracije. S temi
pravili se bodo tudi znižali stroški prevajanja javnih listin znotraj EU. Poleg tega bodo s
predlogom uvedeni večjezični standardni obrazci EU, ki jih lahko državljani med drugim
zahtevajo v zvezi z rojstvom, zakonsko zvezo in smrtjo.
Ukrep št. 3
Komisija je julija 2010 vzpostavila evropski portal e-pravosodje, tj. elektronsko enotno
informacijsko točko za dostop do pravosodja po celotni EU. Državljani, ki se srečujejo z
dogodki, kot so razveza, smrt, pravni spor ali celo selitev, in morajo uveljavljati svoje pravice
na sodišču v drugi državi članici EU, lahko hitro najdejo odgovore na številna vprašanja.
Zlasti lahko poiščejo pravnika v drugi državi, se naučijo, kako se izogniti dragim sodnim
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Nadaljnji ukrepi k 25 ukrepom, predstavljenim v poročilu iz leta 2010, bodo redno posodobljeni –
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/pdf/table_of_actions_en.pdf.
COM(2011) 126.
COM(2011) 127/2.
COM(2010) 747.
Predlog uredbe o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja
nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012, COM(2013) 228.
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zadevam z mediacijo, pri kom vložiti tožbo, pravo katere države članice se uporablja pri
njihovih zadevah in ali so upravičeni do pravne pomoči.
Krepitev zaščite osumljencev in obtožencev v kazenskih postopkih ter žrtev kaznivih dejanj –
ukrepa št. 4 in 5
Ukrep št. 4
Komisija je 8. junija 2011 predložila predlog direktive77 o pravici do dostopa do odvetnika
v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja, da bi zagotovila, da
se lahko vsak obdolženec v kazenskem postopku zanese na enako osnovno raven pravic ne
glede na to, katero državljanstvo ima in v kateri državi članici EU postopek poteka. V tem
predlogu so določeni vseevropski minimalni standardi o pravici osumljencev in obtožencev
do dostopa do odvetnika ter o pravici oseb v priporu do komunikacije z osebo po njihovi
izbiri, kot je sorodnik, delodajalec ali konzularni organ78.
Ukrep št. 5
Komisija je 18. maja 2011 predložila:
–
sporočilo „Krepitev pravic žrtev v EU“79, v katerem je določeno stališče Komisije
glede ukrepov v zvezi z žrtvami kaznivih dejanj,
–
predlog direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore
in zaščite žrtev kaznivih dejanj80, katere cilj je okrepiti veljavne nacionalne ukrepe z
vseevropskimi minimalnimi standardi, tako da se lahko vse žrtve zanesejo na enako osnovno
raven pravic ne glede na to, katero državljanstvo imajo in v kateri državi članici EU je bilo
kaznivo dejanje storjeno, ter
–
predlog uredbe o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah81
(ki dopolnjuje Direktivo o evropski odredbi o zaščiti iz leta 201282, ki se uporablja za
kazenskopravne zaščitne ukrepe). Cilj predloga je zagotoviti, da se lahko žrtve kaznivih
dejanj še vedno zanesejo na zaščitni ukrep, sprejet zoper storilca, če potujejo ali se preselijo v
drugo državo članico EU.
Na podlagi predloga Komisije je bila 25. oktobra 2012 sprejeta Direktiva 2012/29/EU83 o
določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih
dejanj. Minimalna pravila, ki so v njej določena, med drugim zagotavljajo, da so žrtve
obravnavane spoštljivo, da so jim zagotovljene informacije o njihovih pravicah in njihovi
zadevi ter da lahko dejavno sodelujejo v postopku. Poleg tega zagotavljajo, da je podpora
žrtvam na voljo v vsaki državi članici ter da so žrtve, ki imajo zaradi svoje izpostavljenosti
posebne potrebe po zaščiti (vključno z otroki), odkrite in ustrezno zaščitene.
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COM(2011) 326.
Ta predlog je del sklopa ukrepov, ki se uvajajo za vzpostavitev jasnih pravic po celotni EU ter zaščito
temeljnih pravic oseb do poštenega sojenja in obrambe. Novembra 2010 je začela veljati Direktiva o
pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, ki jo je treba prenesti v nacionalno
zakonodajo do 27. oktobra 2013, 21. junija 2012 pa je začela veljati Direktiva o pravici do obveščenosti
v kazenskem postopku, ki jo je treba prenesti do 2. junija 2014.
COM(2011) 274.
COM(2011) 275.
COM(2011) 276.
Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011, UL L 338, str. 2.
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih
standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega
sklepa Sveta 2001/220/PNZ, UL L 315, str. 57.
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Odpravljanje težav pri čezmejnem obdavčevanju, zlasti v zvezi z obdavčevanjem
avtomobilov84, in poenostavitev postopkov vnovične registracije avtomobilov – ukrep št. 6
Komisija je 20. decembra 201085 objavila sporočilo „Odstranjevanje čezmejnih davčnih
ovir za državljane EU“, v katerem je opredelila najresnejše težave državljanov EU pri
čezmejnem obdavčevanju in napovedala, da namerava na nekaterih posebnih področjih
predložiti predloge ter na splošno pomagati državam članicam pri doseganju večje skladnosti
njihovih davčnih sistemov in boljšem sodelovanju za državljane EU. Poleg tega je Komisija
ugotovila kršitve prava EU in po potrebi ukrepala proti zadevnim državam članicam.
V sporočilu „Dvojno obdavčevanje na enotnem trgu“ z dne 11. novembra 201186 je
Komisija izpostavila glavne težave glede dvojnega obdavčevanja znotraj EU in konkretne
ukrepe, ki jih bo predložila v obravnavo državam članicam, kot so vzpostavitev foruma o
dvojnem obdavčevanju, sprejetje kodeksa ravnanja s strani držav članic in mehanizma
reševanja sporov.
Komisija je 15. decembra 2011 sprejela celovito pobudo o obdavčevanju dediščine,
vključno s priporočilom87, da bi spodbudila države članice k obravnavi težav glede dvojnega
ali večkratnega obdavčevanja iste dediščine. Komisija je tudi priskrbela navodila državam
članicam, kako naj zagotovijo nediskriminacijske sisteme obdavčevanja dediščine. Poleg tega
je Komisija pregledala davčne določbe držav članic, ki se uporabljajo za čezmejno dediščino,
in po potrebi ukrepala proti zadevnim državam članicam. Leta 2014 bo Komisija pripravila
poročilo.
Komisija je začela javno posvetovanje, ki je potekalo od 3. marca do 26. maja 2011, da bi
opredelila glavne težave državljanov EU pri registraciji avtomobilov, ki so bili predhodno
registrirani v drugi državi članici. Na podlagi tega je 4. aprila 2012 sprejela predlog uredbe o
znatni poenostavitvi postopkov vnovične registracije88. Cilj te pobude je zmanjšati
nepotrebne upravne obremenitve, kar bi pomenilo letni prihranek v višini vsaj
1,5 milijarde EUR za podjetja, državljane in registracijske organe.
Da bi Komisija obravnavala težave državljanov EU pri čezmejnem obdavčevanju
avtomobilov, je 14. decembra 2012 predložila sporočilo „Krepitev enotnega trga z odpravo
čezmejnih davčnih ovir za osebna vozila“89, v katerem je pojasnila pravila EU o
obdavčevanju avtomobilov in opredelila najboljše prakse, ki bi jih morale izvajati države
članice, kot sta obveščanje državljanov o njihovih pravicah in obveznostih v zvezi z uporabo
čezmejnega obdavčevanja avtomobilov ter delno povračilo davka ob registraciji avtomobilov,
ki so za stalno preseljena v drugo državo članico, da ne bi prišlo do dvojnega obdavčevanja.
Spremni dokument služb Komisije90 vsebuje pregled pravne zaščite, ki je na voljo
državljanom EU in gospodarskim subjektom v skladu s pravom EU.
Omogočanje državljanom EU, da imajo v celoti koristi od čezmejnega zdravstvenega
varstva in tehnologije e-zdravje – ukrep št. 7
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Vključno z davki ob registraciji in taksami za uporabo cest.
COM(2010) 769.
COM(2011) 712.
2011/856/EU.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil,
registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu, COM(2012) 164.
COM(2012) 756.
SWD(2012) 429.
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S 24. aprilom 2011 je začela veljati Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu91, ki jo je treba prenesti v nacionalno zakonodajo do
25. oktobra 2013. V njej so pojasnjene pravice pacientov, da dostopajo do varnega in
kakovostnega zdravljenja po celotni EU ter da se jim povrnejo stroški zdravljenja.
Z Direktivo 2011/24/EU je bila vzpostavljena mreža nacionalnih organov, pristojnih za ezdravje, ali mreža e-zdravje. Eden od ciljev te mreže je oblikovati smernice, ki bi
opredeljevale minimalni skupni nabor podatkov o bolniku, kar bi olajšalo čezmejno
izmenjavo teh podatkov med državami članicami92. Poleg tega bo mreža podprla države
članice pri oblikovanju skupnih ukrepov za identifikacijo in ugotavljanje avtentičnosti, na
podlagi katerih bi se olajšala prenosljivost podatkov.
Poleg tega je Komisija 6. decembra 2012 objavila delovni dokument služb Komisije o
uporabi veljavne zakonodaje EU za storitve telemedicine93, da bi pojasnila pravni okvir
čezmejnih storitev telemedicine. Ta dokument je bil priložen akcijskemu načrtu Komisije za
e-zdravje za obdobje 2012–2020, v katerem je začrtana vizija EU v zvezi z izboljšanjem
uveljavljanja e-zdravja ter uporabe e-zdravja med pacienti in zdravstvenimi delavci.
Nazadnje bo Komisija, da bi zagotovila Evropejcem varen spletni dostop do njihovih
zdravstvenih podatkov, od januarja 2012 do konca leta 2014 financirala dva pilotna
projekta94, ki zajemata več kot 20 regij v različnih državah članicah.
Zagotavljanje polne učinkovitosti uveljavljanja pravice do konzularne zaščite v tretjih
državah za državljane EU v stiski – ukrep št. 8
Komisija je 23. marca 2011 predstavila sporočilo „Konzularna zaščita državljanov EU v
tretjih državah: Trenutno stanje in načrti za prihodnost“95, v katerem je napovedala
konkretne ukrepe za povečanje učinkovitosti uveljavljanja pravice državljanov EU do pomoči
diplomatskih ali konzularnih organov vseh držav članic v tretjih državah, tudi v kriznih
razmerah. Na isti dan je Komisija vzpostavila posebno spletno mesto o konzularni
zaščiti96, ki je namenjeno državljanom, ki iščejo informacije o konzularni zaščiti ter naslovih
konzularnih in diplomatskih predstavništev v državah, ki niso članice EU, ter jim omogoča
dostop do potovalnih nasvetov držav članic.
Komisija je 14. decembra 2011 sprejela predlog direktive o konzularni zaščiti državljanov
Unije v tujini97.
Krepitev ozaveščenosti državljanov in izvajanja njihovih pravic kot potnikov na potovanjih
in turistov pri kupovanju počitniških paketov ter odpravljanje ovir za invalide – ukrepi št. 9,
10, 11 in 12
Ukrep št. 9
Komisija je temeljito ocenila trg s paketnimi potovanji, vključno z morebitnimi možnostmi
politike kot odzivom na spremembe, ki so se zgodile na tem trgu od sprejetja veljavne
direktive leta 1990. Te spremembe vključujejo zlasti uvedbo in razširitev interneta kot
distribucijskega kanala, kar je vplivalo na spremembo načina, kako potrošniki načrtujejo svoje
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Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic
pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, UL L 88, str. 45.
V ta namen je mreža podprta s skupnimi ukrepi v okviru pobude za upravljanje e-zdravja (eHGI) in
skupnimi ukrepi v zvezi z registri pacientov (PARENT).
SWD(2012) 414.
Projekta SUSTAINS in PALENTE.
COM(2011) 149.
http://ec.europa.eu/consularprotection.
COM(2011) 881.
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počitnice. Komisija je nedavno organizirala več posvetovanj s potrošniškimi organizacijami,
zainteresiranimi stranmi iz sektorja in državami članicami, pri čemer pričakuje, da bo do
poletja leta 2013 napovedala svoj predlog za nadaljnje ukrepe.
Ukrep št. 10
Nova evropska zakonodaja, ki je začela veljati leta 2012 in 2013, zagotavlja, da imajo potniki
podobne osnovne pravice povsod v Evropi ne glede na to, ali potujejo z letalom, vlakom,
ladjo ali avtobusom, in sicer je Uredba (EU) št. 1177/201098 o pravicah potnikov med
potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh začela veljati 6. januarja 2011,
Uredba (EU) št. 181/201199 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu pa
20. marca 2011. Ta nova pravila zagotavljajo, da imajo potniki na vseh teh prevoznih
sredstvih pravico do informacij in pomoči, če gre na potovanju kaj narobe. Zlasti invalidi in
osebe z omejeno mobilnostjo bodo na potovanju upravičeni do zaščite in brezplačne pomoči.
Komisija je med letoma 2010 in 2012 organizirala kampanjo ozaveščanja o pravicah
potnikov po celotni Evropi, v okviru katere je zagotovila informacije o pravicah potnikov v
zračnem in železniškem prometu, vključno z „dnevom letališč“, tj. vseevropskim
informativnim dogodkom, ki je potekal 4. julija 2012 na 28 evropskih letališčih. Delo
Komisije pri ozaveščanju državljanov o pravicah potnikov na vseh prevoznih sredstvih se bo
nadaljevalo z novo informacijsko kampanjo, ki bo potekala po celotni Evropi in bo trajala od
leta 2013 do sredine leta 2015.
Poleg tega je Komisija 13. marca 2013 predlagala spremembe pravic letalskih potnikov100, ki
bi okrepile uporabo teh pravic s pojasnitvijo pravnih besedil in okrepitvijo izvrševanja ter
mehanizmi za obravnavo pritožb.
Ukrep št. 11
Komisija je 15. novembra 2010 sprejela strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–2020101,
katere cilj je okrepiti vlogo invalidov, da lahko uveljavljajo svoje pravice in v celoti
sodelujejo v družbi. Strategija se osredotoča na odpravljanje ovir na osmih glavnih področjih,
in sicer dostopnosti, sodelovanja, enakosti, zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja,
socialne zaščite ter zdravja.
Komisija je 11. aprila 2011 predložila poročilo o Uredbi (ES) št. 1107/2006 o pravicah
invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu102, v katerem je
določila nejasna področja uporabe navedene uredbe. Nato je kot nadaljnji ukrep k temu
poročilu junija 2012 objavila smernice103 za nacionalne organe in zainteresirane strani v
zračnem prometu, ki vsebujejo pojasnitve in so namenjene izboljšanju uporabe navedene
uredbe. Nova kampanja ozaveščanja, ki jo bo Komisija začela sredi leta 2013, bo vključevala
posebne ukrepe, namenjene invalidnim potnikom in potnikom z omejeno mobilnostjo.
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Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah
potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES)
št. 2006/2004, UL L 334, str. 1.
Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah
potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, UL L 55, str. 1.
COM(2013) 130.
COM(2010) 636.
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi in učinkih Uredbe (ES) št. 1107/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno
mobilnostjo v zračnem prevozu, COM(2011) 166.
SWD(2012) 171 – http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012171_en.pdf.
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Komisija je 11. marca 2013 sprejela Direktivo 2013/9/EU104, ki dodaja izrecne bistvene
zahteve v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema invalidom in potnikom z omejeno
mobilnostjo.
Nadaljnji ukrepi Komisije se nanašajo na postopek standardizacije dostopnosti grajenega
okolja, ki še vedno poteka. Komisija je objavila študijo, ki vsebuje opis razdrobljenega stanja
v EU ter pregled več kot 250 uredb, standardov in smernic, pri čemer si bo leta 2013
prizadevala za razvoj evropskega standarda.
Poleg tega je Komisija 3. decembra 2012 že tretjič zapored podelila nagrado „Access City
Award“. Ta nagrada, ki je vsako leto podeljena na evropski dan invalidov, je priznanje
mestom, ki imajo več kot 50 000 prebivalcev in ki prevzamejo zgledne pobude za izboljšanje
dostopnosti v mestnem okolju. Dosedanji zmagovalci so bili Berlin leta 2012, Salzburg
leta 2011 in Avila leta 2010.
Nazadnje je Komisija med 12. decembrom 2011 in 29. februarjem 2012 izvedla javno
posvetovanje kot pripravo na evropski akt o dostopnosti. Namen te pobude je zagotoviti, da
imajo invalidi dostop do pomembnega blaga in storitev v državah članicah. Poleg tega bo to
koristilo tudi ljudem z omejeno mobilnostjo, kot so starejše osebe.
Ukrep št. 12
Komisija bo za povečanje zaupanja potrošnikov v turistične storitve oblikovala evropski znak
kakovosti, da bi zagotovila usklajenost pri oceni kakovosti storitev, ki se ponujajo
potrošnikom. Poleg tega namerava povečati število državljanov, ki lahko počitnikujejo kljub
invalidnosti ali težavam v zvezi s starostjo ali gospodarskimi razmerami. V ta namen si
Komisija prizadeva za ozaveščanje med podjetji o koristih vlaganja v dostopnost, spodbuja
turizem zunaj sezone in sodeluje v posebnih komunikacijskih dejavnostih za spodbujanje
trajnostnih turističnih ciljev.
Povečanje ozaveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah in veljavnih pravnih sredstvih za
odškodnino ter omogočanje hitrega in poceni zunajsodnega reševanja potrošniških sporov
– ukrepa št. 13 in 14
Ukrep št. 13
Komisija je 17. decembra 2012 v skladu s ciljem evropske digitalne agende glede spodbujanja
ozaveščenosti o digitalnih pravicah državljanov in razumevanja teh pravic objavila kodeks
spletnih pravic EU105. V tem kodeksu niso ustvarjene nove pravice, ampak so na pregleden
in razumljiv način navedeni ključna veljavna načela in pravice državljanov na podlagi prava
EU, ki jih ščitijo pri uporabi spletnih storitev, nakupih blaga prek spleta in sporih s ponudniki
teh storitev. Čeprav kodeks sam po sebi ni izvršljiv, so izvršljive posamezne pravice in načela
na podlagi nacionalne zakonodaje, ki prenaša pravila EU, iz katerih te pravice in načela
izhajajo.
Ukrep št. 14
Da bi Komisija omogočila hitro in poceni zunajsodno reševanje sporov potrošnikov v EU, je
29. novembra 2011 predložila sveženj zakonodajnih predlogov, ki vključuje predlog direktive
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Direktiva Komisije 2013/9/EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta
in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti, UL L 68, 12.3.2013, str. 55.
Polna različica kodeksa, vključno s povzetki, je na voljo na spletnem mestu o evropski digitalni agendi,
medtem ko je poenostavljena različica objavljena na portalu Tvoja Evropa – Državljani v novem
oddelku o spletnih pravicah.
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o alternativnem reševanju potrošniških sporov106 in predlog uredbe o spletnem reševanju
potrošniških sporov107. Evropski parlament in Svet sta oba predloga sprejela decembra 2012.
Zakonodaja bo objavljena junija 2013.
Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov bo pomagala potrošnikom pri
zunajsodnem reševanju sporov v primeru težave s kupljenim izdelkom ali storitvijo (razen
sporov v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju), in sicer s posredovanjem organa za
alternativno reševanje sporov (npr. posrednika, mediatorja, arbitra, varuha človekovih pravic,
odbora za pritožbe itd.). Organ za alternativno reševanje sporov bi moral spoštovati posebne
zahteve glede kakovosti (kot so preglednost, neodvisnost, pravičnost in učinkovitost) in
objaviti rezultat postopka v 90 dneh. Poleg tega bodo morali spletni trgovci obvestiti
potrošnike o alternativnem reševanju sporov.
Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov vzpostavlja vseevropsko spletno
platformo, ki bo potrošnikom in podjetjem zagotavljala enotno vstopno točko za izključno
spletno reševanje sporov v zvezi s spletnimi nakupi v 90 dneh. Poleg tega bodo morali spletni
trgovci obvestiti potrošnike o spletnem reševanju sporov.
Alternativno in spletno reševanje sporov je hitrejše, cenejše in enostavnejše od sodnih
postopkov, pri čemer se pričakuje, da lahko potrošniki po celotni Evropi na ta način prihranijo
približno 22,5 milijarde EUR na leto.
Komisija se je nadalje osredotočila na spodbujanje mediacije, s katero lahko državljani
prihranijo veliko časa in denarja. Pravila EU o mediaciji so zajeta z direktivo108, ki je bila
sprejeta 21. maja 2008 in ki so jo države članice morale prenesti do 21. maja 2011. Komisija
je julija 2012 začela študijo za celovito oceno prenosa direktive v državah članicah, v
okviru katere se je osredotočila tudi na pomen spodbujanja obsežne uporabe mediacije za
državljanom prijaznejše pravosodje. Komisija bi lahko s to analizo tudi ugotovila, ali so
potrebni nadaljnji ukrepi.
Spodbujanje mobilnosti državljanov EU znotraj EU in uveljavljanja njihovih pravic iz
socialne varnosti – ukrepa št. 15 in 16
Ukrep št. 15
Komisija si je prizadevala za strogo politiko izvrševanja, da bi dosegla celovit in pravilen
prenos in uporabo pravil EU o prostem gibanju po celotni Evropski uniji. Zaradi te politike je
večina držav članic spremenila svojo zakonodajo ali se zavezala, da bo v določenem roku
sprejela spremembe za zagotovitev popolne skladnosti s temi pravili. Rešena vprašanja so
vključevala nepravilen ali necelovit prenos določb prava glede pravic do vstopa in prebivanja
za družinske člane državljanov Unije, vključno z istospolnimi partnerji, pogojev za izdajo
vizumov in dovoljenj za prebivanje za družinske člane, ki imajo državljanstvo tretje države,
ter zaščite pred izgonom. Komisija je v sedmih od 12 postopkov za ugotavljanje kršitev
poslala zadevnim državam članicam obrazloženo mnenje, kar je zadnji korak, preden se
zadeva predloži Sodišču Evropske unije. Podrobnejša ocena je na voljo v poročilu o napredku
na področju dejanskega uveljavljanja državljanstva EU v obdobju 2011–2013 (v skladu s
členom 25 PDEU), ki je priloženo poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013.
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Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter
spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju
potrošniških sporov), COM(2011) 793.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov (Uredba o
spletnem reševanju potrošniških sporov), COM(2011) 794.
Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih
mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah.
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Komisija je 26. aprila 2013 predlagala direktivo o spodbujanju dejanskega uveljavljanja
pravice delavcev do prostega gibanja v EU109. Cilj tega predloga je izboljšati izvrševanje
pravic delavcev do prostega gibanja in preprečevati diskriminacijo na podlagi državljanstva.
Države članice bodo morale zlasti ustanoviti organe na nacionalni ravni, ki bodo zagotavljali
informacije o pravicah mobilnih delavcev v EU in pomoč žrtvam diskriminacije na podlagi
državljanstva. Poleg tega bodo morale države članice mobilnim delavcem v EU, ki menijo, da
so žrtve diskriminacije, zagotavljati učinkovita pravna sredstva za odškodnino na nacionalni
ravni ter omogočati združenjem in organizacijam, kot so sindikati in nevladne organizacije, da
lahko sodelujejo v upravnih ali sodnih postopkih v imenu delavcev migrantov v EU, ki so
žrtve diskriminacije, ali v njihovo podporo.
Da bi Komisija povečala ozaveščenost državljanov EU ter jim olajšala dostop do informacij o
njihovi pravici do prostega gibanja in prebivanja znotraj EU, je leta 2010 na posebnem
portalu Tvoja Evropa110, ki zagotavlja tudi dostop do prilagojenih storitev za pomoč,
objavila preproste in bralcu prijazne informacije o pravilih EU, ki se uporabljajo, in o tem,
kako lahko imajo državljani EU koristi od te pravice, leta 2012 pa knjižico „Tvoja Evropa,
tvoje pravice“111. Poleg tega je leta 2013 objavila posodobljeno različico vodnika za
državljane EU o svobodi gibanja in prebivanja v Evropi, ki vsebuje bralcu prijazen opis pravic
in razpoložljivih možnosti112.
Ukrep št. 16
Da bi Komisija pomagala državljanom, ki se gibljejo znotraj Evrope, pri uveljavljanju
njihovih pravic iz socialne varnosti, razvija sistem EESSI (elektronska izmenjava
informacij o socialni varnosti), tj. sistem IT, ki bo pomagal organom socialne varnosti pri
hitrejši in varnejši izmenjavi informacij po celotni EU. V okviru tega sistema komunikacija
med nacionalnimi organi socialne varnosti poteka na podlagi strukturiranih elektronskih
dokumentov, ki nadomeščajo izmenjavo na podlagi dokumentov v papirnati obliki. Državljani
bodo imeli od tega sistema pomembne koristi, saj omogoča boljše upravljanje ter hitrejši
izračun in plačilo prejemkov socialne varnosti ter prispeva k zmanjšanju napak pri obdelavi
zahtevkov.
Komisija in države članice zdaj razvijajo osrednji sistem in bodo dodatno okrepile svoje
prizadevanje za podporo nacionalnim organom socialne varnosti pri njihovih pripravah na
delo v elektronskem okolju.
Odpravljanje ovir za uveljavljanje političnih pravic državljanov – ukrepi št. 17, 18, 19 in 20
Pobude Komisije za odpravljanje ovir za državljane EU, ki se želijo udeležiti evropskih
volitev, so bile predstavljene v sporočilu Komisije z dne 12. marca 2013 „Priprava evropskih
volitev leta 2014: nadaljnja krepitev demokratične in učinkovite izvedbe evropskih
volitev“113 in povzete v poročilu o napredku na področju dejanskega uveljavljanja
državljanstva EU v obdobju 2010–2013 (v skladu s členom 25 PDEU), ki je priloženo
poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013.
V tem oddelku je povzet napredek, ki je bil dosežen v zvezi z dvema nadaljnjima vprašanjema
iz poročila o državljanstvu EU iz leta 2010.
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Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih
delavcem v okviru prostega gibanja delavcev, COM(2013) 236.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_sl.htm.
http://bookshop.europa.eu/sl/tvoja-evrope-tvoje-pravice-pbKM3212120/.
http://bookshop.europa.eu/sl/svobodno-gibanje-in-ivljenje-v-evropi-pbNE3210299/.
COM(2013) 126.
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V zvezi s prvim vprašanjem si je Komisija, kot je bilo napovedano pri ukrepu št. 18,
prizadevala za strogo politiko izvrševanja, da bi zagotovila, da vse države članice dovolijo
državljanom EU, ki nimajo njihovega državljanstva, da ustanavljajo politične stranke ali
postanejo njihovi člani. Načelo nediskriminacije na podlagi državljanstva ne pomeni le
uradne odprave pogoja državljanstva kot pogoja za državljane Unije, da lahko volijo ali so
voljeni na občinskih in evropskih volitvah, ampak tudi odpravo vseh ukrepov, ki bi jim lahko
preprečevali uveljavljanje te pravice pod enakimi pogoji, kot je zagotovljeno s Pogodbo.
Prepoved državljanom Unije, ki nimajo državljanstva ene od držav članic, da postanejo člani
politične stranke, jim odvzema možnost, da izkoristijo glavno platformo politične udeležbe,
zlasti med volitvami, in negativno vpliva na njihove možnosti, da so izvoljeni, v primerjavi z
državljani zadevne države članice. Komisija je ukrepala proti sedmim državam članicam, pri
čemer so bile štiri zadeve zadovoljivo rešene in zaključene.
V zvezi z drugim vprašanjem je leta 2011, kot je bilo napovedano pri ukrepu št. 20,
Komisija vzpostavila politični dialog s tistimi državami članicami, katerih državljani
lahko izgubijo politične pravice v državi izvora (odvzem volilne pravice), če določen čas
prebivajo v drugi državi članici. Cilj je bil opredeliti možnosti, s katerimi bi se preprečilo, da
bi državljani EU zaradi uveljavljanja pravice do prostega gibanja izgubili pravico do udeležbe
na nacionalnih volitvah v kateri koli državi. V okviru dialoga je Komisija obravnavala zlasti
dopise zadevnim državam članicam, pri čemer je pojasnila svoje mnenje in jih pozvala, naj
prispevajo k skupnemu razmisleku. Odgovori so vsebovali pojasnila v zvezi s sedanjimi
zakoni in politikami ter s tem povezanimi razpravami na nacionalni ravni. V okviru tega
dialoga je bila ugotovljena potreba po konstruktivnih ukrepih za prihodnost, da bi se
spodbujala udeležba državljanov v demokratičnem življenju EU na vseh ravneh, kot je nadalje
pojasnjeno in dopolnjeno pri napovedanem ukrepu št. 12 iz tega poročila o državljanstvu.
Zagotavljanje preprosto dostopnih informacij državljanom o njihovih pravicah EU –
ukrepa št. 21 in 22
Ukrep št. 21
Komisija si je v zadnjih treh letih prizadevala za tesnejše povezovanje služb Europe Direct,
tj. centra za stike Europe Direct in mreže približno 450 informacijskih središč Europe
Direct, ter spletnega portala Tvoja Evropa – Državljani, da bi državljanom zagotovila
popolnoma večjezično in večkanalno informacijsko platformo, in sicer prek spleta,
telefona, elektronske pošte in osebno.
Portal Tvoja Evropa je bil popolnoma prenovljen ter zdaj ponuja uporabniku prijazne in
praktične informacije v 22 jezikih o pravicah EU in nacionalnih pravilih o njihovem
izvajanju z vidika uporabnika, pri čemer so za bolj prilagojene nasvete obiskovalci usmerjeni
k ustreznim službam za pomoč (kot so Europe Direct, Tvoja Evropa – nasveti, SOLVIT,
EURES in ECC-Net). Portal se razvija še naprej, zlasti na podlagi tesnejšega sodelovanja z
državami članicami, da bi se zagotovila razpoložljivost informacij o pravicah državljanov EU,
ki so specifične za določeno državo članico (npr. kontaktni podatki nacionalnih organov,
navodila o posebnih postopkih ali dokumentih, potrebnih za uveljavljanje pravic EU, in
informacije o ustreznih nacionalnih pravilih, kot so pravila, ki se uporabljajo pri nakupu
nepremičnin). Hkrati bo Komisija dodatno okrepila sistem SOLVIT ter povečala njegovo
vidnost v spletnem in fizičnem okolju.
V letih 2011 in 2012 je bilo 450 informacijskih središč Europe Direct v vseh državah
članicah podrobno obveščenih o vsebini portala Tvoja Evropa – Državljani in o tem, kako
naj uporabljajo to vsebino za izpolnjevanje potreb državljanov po informacijah. Naloga nove
mreže Europe Direct za obdobje 2013–2017 je bila ponovno opredeljena, in sicer je jasno
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navedena vloga informacijskih središč kot ključnih partnerjev „enotne informacijske točke“,
glede zagotavljanja informacij o EU pa bo mreža usmerjala državljane k ustrezni vsebini
portala Tvoja Evropa.
Hkrati si je Komisija prizadevala, da bi čim večje število Evropejcev opozorila o obstoju
mreže Europe Direct in portala Tvoja Evropa kot primarnih in državljanu prijaznih
enotnih informacijskih točk za pravice EU. Zaradi tega prizadevanja za ozaveščanje se je
leta 2012 število poizvedb, na katere je center za stike Europe Direct odgovoril, povečalo
za več kot 20 % v primerjavi z letom 2011. Poleg tega se je znatno povečalo tudi število
obiskovalcev portala Tvoja Evropa (skoraj 4,3 milijona obiskovalcev leta 2012 v
primerjavi z 2,4 milijona leta 2011 in 1,5 milijona leta 2010). Nedavne raziskave med
uporabniki kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva, saj 70 % uporabnikov vsaj delno najde
želene informacije, 93 % uporabnikov pa je portal ocenilo kot zadovoljiv ali bolje114.
Ukrep št. 22
S pomočjo in usklajevanjem predstavništev Komisije v državah članicah EU so
informacijska središča Europe Direct postala pomembni viri informacij o pravicah EU
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poleg tega so predstavništva okrepila sodelovanje s
službo Tvoja Evropa – nasveti, da bi državljanom zagotavljala prilagojene nasvete glede
pravnih zadev.
Informacijska središča Europe Direct so zdaj glavne vstopne točke za informacije na
lokalni ravni, saj odgovarjajo na vprašanja lokalnih prebivalcev ali usmerjajo državljane k
tematskim informacijskim službam in virom EU na nacionalni ravni. Leta 2012 je bil
vzpostavljen avtomatiziran kanal, ki povezuje mrežo s centrom za stike Europe Direct v
Bruslju. S tem kanalom lahko vsako lokalno informacijsko središče Europe Direct v imenu
državljanov neposredno predloži poizvedbe centru za stike.
Kot nadaljnji ukrep k prizadevanju za uskladitev dostopa državljanov do potrebnih informacij
o tem, kako imeti koristi od njihovih pravic EU, Komisija zdaj oblikuje politiko po načelu
„vedno pravi naslov“, v okviru katere vzpostavlja nemotene povezave med mrežo Europe
Direct in ponudniki tematskih informacij EU, tako da državljani vedno prejmejo odgovor na
poizvedbo od ustreznega ponudnika informacij ne glede na vstopno točko.
Predstavništva Komisije v državah članicah so izvedla številne ukrepe ozaveščanja in
obveščanja v zvezi s pravicami državljanov, in sicer prek tematske povezave ali na splošno,
poleg tega pa so bila dejavna tudi pri ozaveščanju o evropski državljanski pobudi z
različnimi komunikacijskimi sredstvi. Leta 2012 je center za stike Europe Direct postal
osrednja kontaktna točka za informacije o evropski državljanski pobudi.
Ozaveščanje državljanov o državljanstvu EU in pravicah, ki jih prinaša ta status – ukrepi
št. 23, 24 in 25
Ukrep št. 23
Svet in Evropski parlament sta na podlagi predloga Komisije leto 2013 razglasila za evropsko
leto državljanov115. Namen tega leta (www.europa.eu/citizens-2013/sl/home) je povečati
ozaveščenost državljanov Unije o njihovih pravicah EU ter politikah in programih, ki so v
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Ugotovitve raziskave med zainteresiranimi stranmi, ki je potekala od 18. decembra 2012 do
1. februarja 2013 ter katere cilj je bil oceniti pomen in koristnost portala Tvoja Evropa po njegovi
prenovi leta 2009, in raziskave, ki je potekala januarja in februarja 2013 neposredno na portalu, in sicer
prek pojavnega okna ob zapustitvi portala, pri čemer je bil njen cilj izvedeti več o profilu obiskovalcev
portala in njihovem zadovoljstvu z njim.
Sklep št. 1093/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o evropskem letu
državljanov (2013), UL L 325, str. 1.
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podporo uveljavljanju navedenih pravic, ter spodbujati razpravo o politikah Unije in okrepiti
civilno in demokratično udeležbo v njih.
Evropsko leto državljanov ponuja veliko možnosti za razpravo državljanov o teh pomembnih
vprašanjih po vsej celini. Da bi se dosegli cilji evropskega leta, Komisija tesno sodeluje s
številnimi zainteresiranimi stranmi in institucijami, ki imajo pomembno vlogo pri širjenju
informacij, da bi zagotovila, da sporočila evropskega leta sežejo do lokalne ravni.
Poleg tega je bilo v okviru programa za socialno-ekonomske in humanistične vede, ki je del
sedmega okvirnega programa EU in ga upravlja Komisija, področje dejavnosti namenjeno
„Državljanu v Evropski uniji“. Cilj raziskav na tem področju je izboljšati poznavanje
državljanstva EU, povečati ozaveščenost ter razširjati rezultate raziskav med akademskimi
skupnostmi, oblikovalci politike, organizacijami civilne družbe in širšo javnostjo. Komisija je
financirala različne večdisciplinarne raziskovalne projekte, v okviru katerih so bila posebej
obravnavana vprašanja, povezana z doseganjem smisla za demokratično odgovornost in
udeležbo državljanov EU116.
Ukrep št. 24
Komisija je 15. novembra 2011 in 14. decembra 2011 objavila predlog o prihodnjem
programu za pravice in državljanstvo117 oziroma predlog o prihodnjem programu
„Evropa za državljane“118. Cilj obeh teh predlogov je zagotoviti finančno podporo za
državljanstvo EU na usklajen in dopolnjujoč se način. V okviru programa za pravice in
državljanstvo bodo obravnavane zlasti pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU, medtem ko se
bo v okviru programa „Evropa za državljane“ spodbujala udeležba državljanov v
demokratičnem življenju Unije. Programa se bosta dopolnjevala, kar bo prispevalo k
izkoriščanju sinergij in preprečevanju podvajanja.
Splošna cilja Komisije pri oblikovanju teh predlogov sta bila uskladitev in poenostavitev119.
Posledično sta ta programa v celoti v skladu s finančno uredbo, kar pomeni, da za njiju
načeloma veljajo enaka splošna pravila in da imata koristi od elementov poenostavitve, ki so
uvedeni v novi finančni uredbi.
Ukrep št. 25
Spomladi 2011 so se na kanalu Euronews začele predvajati nove oddaje, 14. junija 2011
pa se je odprl studio v Bruslju, da bi se zagotovila visokokakovostno poročanje in krepitev
obveščanja o evropskih zadevah. Tako so dnevna poročila o zadevah EU postala boljša in
živahnejša, pri čemer vključujejo več razprav in intervjujev ter oddaj, v katerih sodelujejo
državljani. Poleg tega je Komisija podpisala sporazum o partnerstvu s televizijsko hišo
Euronews, kar je omogočilo dolgoročno podporo za te pobude.
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Za več informacij glej http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravice in državljanstvo za
obdobje od 2014 do 2020, COM(2011) 758.
Predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020,
COM(2011) 884.
Glej sporočilo Komisije z dne 8. februarja 2012 Program poenostavitve za večletni finančni okvir
2014–2020, COM(2012) 42, in sporočilo z dne 20. septembra 2012 Prvi pregled stanja pri izvajanju
programa poenostavitve za večletni finančni okvir 2014–2020, COM(2012) 531.
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PRILOGA 2 – Dvanajst novih ključnih ukrepov za izboljšanje življenja državljanov EU
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1.

Komisija bo predlagala spremembo uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti
in proučila možnost podaljšanja izvoza dajatev za brezposelnost za več kot obvezne
tri mesece, da bi državljanom olajšala iskanje zaposlitve v drugi državi članici EU.
Komisija poziva države članice, naj v celoti izkoristijo veljavna pravila in omogočijo
iskalcem zaposlitve, da prejemajo dajatve za brezposelnost do šest mesecev, ko
iščejo zaposlitev v drugi državi članici.

2.

Da bi Komisija pomagala mladim državljanom EU pri razvijanju znanj in spretnosti
ter vstopu na trg dela bo leta 2013 razvila kakovosten okvir za pripravništva.
Leta 2013 bo Komisija tudi predlagala pobudo za posodobitev mreže EURES, da bi
okrepila vlogo in učinek služb za zaposlovanje na nacionalni ravni ter izboljšala
usklajevanje mobilnosti delovne sile v EU. Komisija bo poleg spremembe mreže
EURES začela pilotno pobudo za izboljšanje izmenjave informacij o možnostih za
pripravništva in vajeništva v drugih državah članicah EU prek mreže EURES.

3.

Komisija si bo leta 2013 in 2014 prizadevala za rešitve za odpravo ovir, s katerimi se
srečujejo državljani EU in njihovi družinski člani, ki živijo v drugi državi članici EU,
v zvezi z osebnimi dokumenti in dokumenti za prebivanje, ki jih izdajo države
članice, med drugim tudi prek neobveznih enotnih evropskih dokumentov za
državljane, kadar je to primerno.

4.

Komisija bo leta 2013 sprejela pobude za spodbujanje najboljše prakse pri
čezmejnem obdavčevanju in zagotavljanje pravilne uporabe prava EU, da bi
evropskim državljanom, ki se preselijo v tujino ali v njej delajo, olajšala, da se
spopadejo z različnimi sklopi davčnih pravil in zlasti izognejo dvojnemu
obdavčevanju.

5.

Komisija bo na podlagi svojega dela za izboljšanje varnosti državljanov EU v
cestnem prometu leta 2014 sprejela konkretne ukrepe za vzpostavitev „informativne
platforme za vozila“, da bi olajšala priznavanje potrdil o opravljenem tehničnem
pregledu, s čimer bi lahko državljani lažje in varneje potovali v drugo državo članico
EU s svojim avtomobilom.

6.

Komisija bo olajšala mobilnost invalidov znotraj EU, tako da bo leta 2014 podprla
oblikovanje vzajemno priznane evropske invalidske kartice, da bi zagotovila enak
dostop do nekaterih posebnih ugodnosti znotraj EU (predvsem na področju prevoza,
turizma, kulture in prostega časa).

7.

Komisija bo do konca leta 2013 predlagala sveženj pravnih instrumentov za
nadaljnjo krepitev procesnih pravic državljanov EU, kadar so osumljeni ali obtoženi
v kazenskem postopku, ob upoštevanju posebnih razmer otrok in ranljivih
državljanov.

8.

Komisija bo do konca leta 2013 spremenila evropski postopek v sporih majhne
vrednosti, da bi olajšala reševanje sporov pri nakupovanju v drugi državi članici EU.

9.

Komisija bo do pomladi 2014 v tesnem sodelovanju z nacionalnimi izvršilnimi
organi in zadevnimi zainteresiranimi stranmi razvila model za spletni prikaz ključnih
zahtev, da bi zagotovila jasnejše in lažje primerljive informacije o digitalnih izdelkih.
Poleg tega bo do pomladi 2014 začela posebno kampanjo ozaveščanja o potrošniških
pravicah po celotni EU.

10.

Komisija bo sprejela ukrepe za zagotovitev, da imajo lokalne uprave na voljo orodja,
da bi v celoti razumele pravice državljanov EU do prostega gibanja.
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11.

Komisija bo leta 2013 na svojem osrednjem spletnem mestu Europa zagotovila
uporabniku prijazna navodila, s katerimi bodo državljani jasneje in preprosteje
vedeli, na koga se lahko obrnejo, če se želijo pritožiti zaradi nespoštovanja njihovih
pravic.

12.

Komisija bo:
–

maja 2014 na dan Evrope izdala priročnik, v katerem bodo na jasen in preprost
način predstavljene pravice EU, da bi spodbudila ozaveščenost državljanov EU
o pravicah, ki jih prinaša državljanstvo EU, zlasti volilnih pravicah,

–

predlagala konstruktivne načine, kako zagotoviti polno udeležbo državljanov
EU, ki prebivajo v drugi državi članici EU, v demokratičnem življenju EU z
ohranjanjem njihove pravice, da volijo na nacionalnih volitvah v svoji državi
izvora, ter

–

leta 2013 proučila načine, kako okrepiti in razviti evropski javni prostor na
podlagi obstoječih nacionalnih in evropskih struktur, da bi odpravila sedanje
razlike v javnem mnenju med posameznimi državami.
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