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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Гражданите са и трябва да бъдат в центъра на европейската интеграция. За да почертаят
това, институциите на ЕС обявиха 2013 г. за Европейска година на гражданите, с цел да
бъде даден нов импулс на гражданството на ЕС и на гражданското измерение на
европейския проект. В момент, когато ЕС предприема важни крачки към изграждането
на задълбочен и истински икономически и паричен съюз1, чийто основополагащ
принцип е демократичната легитимност, а стратегическата цел е изграждането на
политически съюз, е особено важно да съсредоточим вниманието си върху усилията,
които ЕС полага, за да облекчи живота на гражданите, да им помага да са наясно с
правата си и да ангажира всички европейци в дебат за това в каква Европа желаят да
живеят и да изградят за бъдещите поколения.
Гражданството на ЕС предоставя на гражданите нови права и възможности. Правото,
което те свързват в най-голяма степен с гражданството на ЕС, е възможността да се
преместват и да живеят свободно на територията на ЕС. Благодарение на модерните
технологии и на по-лесните възможности за пътуване свободата на движение позволява
на европейците да разширят своя хоризонт отвъд националните граници, да напускат
своите държави за по-кратки или по-дълги периоди, да се движат между държавите от
ЕС, за да работят, да се обучават и стажуват или да пътуват по работа, за отдих или за
да пазаруват в чужбина. Свободното движение стимулира социалните и културните
контакти в ЕС и заздравява връзките между европейците. Наред с това то е източник на
взаимни икономически ползи за предприятията и гражданите, включително за тези от
тях, които не напускат своите държави, вследствие от систематичното премахване на
вътрешните пречки в ЕС.
През 1993 г. с Договора от Маастрихт беше определено съдържанието на
гражданството на ЕС и беше гарантиран набор от права на гражданите на ЕС, които не
зависят от това дали те са икономически активни или не. Правата на гражданите на ЕС
бяха допълнително укрепени с Договора от Лисабон и Хартата на основните права на
ЕС2.

По-специално гражданите на ЕС имат право:
–
1
2
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да не бъдат дискриминирани въз основа на гражданството си;
Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — Начало на дебат на
европейско равнище, COM(2012) 777 окончателен/2.
Договор за функционирането на Европейския съюз (дял II, членове 20—24) и Харта на
основните права на Европейския съюз (глава V). В настоящия доклад понятието „гражданин“
може да се отнася и до всяко лице, което пребивава на територията на ЕС в съответствие с
приложимите разпоредби на договорите и на вторичното законодателство.

2

BG

–

да се движат и да пребивават свободно на територията на ЕС;

–

да избират и да бъдат избирани в местни избори и избори за Европейски
парламент, независимо в коя държава на ЕС живеят, при същите условия като
гражданите на тази държава членка;

–

да получават помощ в държави извън ЕС от посолствата или консулствата на
друга държава — членка на ЕС, при същите условия, както и гражданите на
тази държава, когато тяхната държава няма свое представителство;

–

да отправят петиции до Европейския парламент, да подават жалби до
Европейския омбудсман и да се обръщат към институциите на ЕС (на всеки от
официалните езици на ЕС); и

–

да организират или да подкрепят, заедно с други граждани на ЕС, граждански
инициативи, чрез които да призовават за ново законодателство на ЕС.

Съдът на Европейския съюз потвърди конституционната значимост на гражданството
на ЕС, като се произнесе, че „статутът на гражданин на Съюза е предвиден да бъде
основният статут на гражданите на държавите членки“3. В свое неотдавнашно
важно решение4 Съдът на ЕС се произнесе недвусмислено, че член 20 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) не допуска национални мерки, които
могат да лишат гражданите на Съюза от възможността действително да се ползват от
същността на правата, предоставени им от техния статут на граждани на ЕС.
През 2010 г. Комисията представи своя първи Доклад за гражданството на ЕС5 и
обяви 25 действия с цел да гарантира, че гражданите на ЕС могат да упражняват
правата си в своето ежедневие, без да срещат ненужни пречки. Оттогава насам
Комисията предприе действия във връзка с поетите 25 ангажимента6.
Предприетите действия включват:
–

улесняване на безпрепятственото движение на публични документи (например
свидетелства за раждане, смърт или брак или документи, свързани с
недвижимо имущество);

–

укрепване на правата на лицата, пострадали от престъпления (около 75 млн.
души годишно в целия ЕС);

–

намаляване на административните формалности за лицата, които регистрират
автомобил в друга държава от ЕС (3,5 млн. души годишно), в резултат на което
са реализирани икономии в размер на не по-малко от 1,5 млрд. EUR годишно за
предприятията, гражданите и органите за регистрация;

–

обявяване на предложения за бързо и евтино извънсъдебно решаване на
спорове между потребители и търговци, благодарение на които потребителите
спестяват около 22,5 млрд. EUR годишно в цяла Европа;
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Вж. например дело C-184/99, Grzelczyk, точка 31.
Дело C-34/09, Ruiz Zambrano, точка 42.
Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на
гражданите на ЕС, COM (2010) 603.
Предприетите от 2010 г. насам действия са разгледани подробно в приложение 1 към настоящия
доклад.
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–

подобряване на достъпността на железопътната система за европейците с
увреждания (според приблизителни оценки около 80 млн. души);

–

премахване на пречките пред ефективното упражняване на избирателните
права на европейски и местни избори за 8-те млн. граждани на ЕС, достигнали
възраст за гласуване, които живеят в държава от ЕС, различна от държавата
членка, на която са граждани; и

–

предоставяне на достъпно формулирана информация на гражданите за техните
права като граждани на ЕС посредством онлайн център за информация с
„обслужване на едно гише“ — „Вашата Европа“ и „Europe Direct“.

Превръщането на гражданството на ЕС в реалност в ежедневието на гражданите е
текущ процес. Фактът, че все още съществуват пречки, беше потвърден от обявената от
Комисията на 9 май 2012 г. широка обществена консултация относно гражданството
на ЕС7, проведените през 2013 г. проучвания на Евробарометър относно гражданството
на ЕС8 и избирателните права9, както и събитията, организирани от основните
заинтересовани страни във връзка с подготовката на настоящия доклад в
сътрудничество с Европейския парламент10, Комитета на регионите11 и Европейския
икономически и социален комитет12.
Гражданските диалози13, инициирани от Комисията в рамките на Европейската
година на гражданите14, предоставят допълнителна информация за тревогите и
предложенията на гражданите.
В настоящия Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Комисията предлага
дванадесет нови действия в шест ключови области като продължение на усилията за
премахване на пречките, затрудняващи гражданите да упражняват правата си като
граждани на ЕС15.
Премахване на пречките пред работниците, студентите и стажантите в ЕС
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Обществена консултация относно гражданството на ЕС, открита от Комисията на 9 май 2012 г.
(наричана по-нататък „обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г.“),
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf.
Експресно проучване на Евробарометър № 365 „Гражданството на Европейския съюз“, февруари
2013 г. (наричано по-нататък „проучването на Евробарометър относно гражданството на ЕС от
2013 г.), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf.
Експресно проучване на Евробарометър № 364 „Избирателни права“, март 2013 г. (наричано понататък „проучването на Евробарометър относно избирателните права от 2013 г.“),
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf.
Съвместно изслушване на Европейския парламент и на Комисията относно гражданството на
ЕС, проведено на 19 февруари 2013 г. под надслов „Реализиране на пълния потенциал на
гражданството на ЕС“, http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/eu_hearing_report.pdf.
Форум на тема „Дневният ред на гражданите добива местно измерение“, проведен на 28 ноември
2012 г., http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/proceeding_forum_citizens.pdf.
Конференция на тема „Реализиране на пълния потенциал на Европейската година на
гражданите“, проведена на 22—23 януари 2013 г.
http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm
http://europa.eu/citizens-2013/bg/home
Всички предложения за действия, представени в този раздел, са предмет на обичайните
процедури на Комисията за подготовка на процеса на вземане на решения, както и на
многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.
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Днес най-голяма тревога сред хората се поражда от финансовата криза и кризата с
държавния дълг и от произтичащите икономически последици. Девет от всеки десет
европейци оценяват безработицата или състоянието на икономиката като най-важните
проблеми, пред които понастоящем е изправен техният регион16. Основното очакване
на европейците към ЕС е Съюзът да води борба за преодоляване на кризата, което
включва и мерки за намаляване на безработицата и особено на младежката
безработица, чието равнище надхвърля повече от двойно това на безработицата сред
възрастните (23,5 % сред младите хора срещу 9,5 % сред по-възрастните през първото
тримесечие на 2013 г.). Гражданите призовават за създаване на истински европейски
пазар на труда, който ще им позволи да се възползват от възможности за работа в други
държави от ЕС и да допринасят за растежа на европейската икономика. Освен това те
настояват за въвеждане на инициативи, чрез които да имат възможност да развиват
уменията си и достъп до висококачествено обучение в други държави от ЕС. Комисията
представя предложения, чиято цел е гражданите да могат по-лесно да работят, да се
обучават и да стажуват в други държави от ЕС, като тези предложения са от полза
както за личното и професионалното развитие на гражданите, така и за икономическия
растеж в ЕС като цяло.
Намаляване на административните формалности в държавите членки
Гражданите на ЕС знаят, че имат право на свободно движение17. Повече от две трети от
тях смятат, че свободното движение на хора на територията на ЕС носи икономически
ползи за техните държави18. Гражданите упражняват активно това право, като всяка
година извършват милиарди пътувания в границите на ЕС. Почти една пета от
респондентите, взели участие в обществената консултация относно гражданството на
ЕС през 2012 г., които са упражнили своето право на свободно движение, обаче са се
сблъскали с проблеми, дължащи се в много случаи на продължителни или неясни
административни процедури. Гражданите очакват решения, които да улеснят
ежедневието им, когато пътуват и живеят в ЕС. Комисията представя предложения за
намаляване на излишната документация и опростяване на процедурите в държавите
членки.
Закрила на по-уязвимите граждани на ЕС
Полагането на специални грижи за по-уязвимите членове на обществото и тяхната
закрила са централни елементи от европейския социален модел. В рамките на
консултациите гражданите изтъкнаха конкретните затруднения, с които се сблъскват
хората с увреждания (според приблизителни оценки 80 млн. души в ЕС), когато се
движат на територията на Съюза. Наред с това те посочиха, че някои граждани са поуязвими, що се отнася до отстояването на своите права, по-специално в наказателни
производства, например поради своята млада възраст или своето умствено или
физическо състояние. Комисията предлага мерки за по-ефективна защита на правата на
по-уязвимите граждани.
16
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Стандартно проучване на Евробарометър № 78 „Европейско гражданство“, есента на 2012 г.
(наричано
по-нататък
„стандартно
проучване
на
Евробарометър
№ 78“),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf. Безработицата е повод за
тревога за все повече граждани на ЕС (+ 4 процентни пункта в сравнение с проучването на
Евробарометър от пролетта на 2012 г.)
Това се отнася за девет от всеки десет граждани според резултатите от проучването на
Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2013 г.
Проучване на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2013 г.
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Премахване на пречките пред пазаруването в ЕС
Трансграничните онлайн покупки в ЕС бележат устойчив ръст. Една четвърт от
гражданите, които са извършили покупки чрез интернет през 2012 г., са осъществили
сделки с търговци от други държави от ЕС19. Гражданите на ЕС обаче все още срещат
проблеми, когато пазаруват онлайн20. Това налага потребителите да са по-добре
защитени и информирани, особено по отношение на продукти в бързо развиващи се
области като цифровите технологии. Улесненото и сигурно трансгранично пазаруване
върви ръка за ръка с лесни за използване и ускорени трансгранични механизми за
правна защита. Комисията представя действия, чиято цел е да гарантират, че
гражданите са по-добре информирани, особено когато пазаруват онлайн, и разполагат с
достъпни възможности за търсене на правна защита в случай на проблеми.
Целева и достъпна информация в ЕС
Направено е много за повишаване осведомеността на гражданите за техните права като
граждани на ЕС, по-специално чрез порталите „Europe Direct“21 и „Вашата Европа“22
като център за информация с „обслужване на едно гише“. Понастоящем един от всеки
трима граждани заявява, че е добре информиран за своите права като гражданин на
ЕС23. Този резултат отразява подобрение, което обаче не е достатъчно. Почти една
четвърт (24 %) от респондентите се считат за добре или много добре информирани
относно това какви възможности имат в случай на незачитане на правата им като
граждани на ЕС24. Комисията представя идеи за допълнително рационализиране и
подобряване на информацията за гражданите относно това с какви права разполагат
като граждани на ЕС и как да упражняват тези права.
Участие в демократичния живот на ЕС
Пълноценното участие на гражданите на ЕС в демократичния живот на Съюза на
всички равнища е самата същност на гражданството на ЕС. Усилията за насърчаване
участието на гражданите и гражданското общество в дебат по европейските въпроси са
навременни в контекста на Европейската година на гражданите и предстоящите
европейски избори — ключови възможности за гражданите да заявят своите позиции.
Гражданите оспорват практиките на някои държави членки, които лишават своите
граждани от правото им да гласуват в национални избори на основанието, че са живели
в друга държава от ЕС за определен период от време (лишаване от избирателни
права)25. В рамките на посветено на гражданството на ЕС съвместно изслушване на
Европейския парламент и на Комисията, проведено на 19 февруари 2013 г., граждани,
експерти, представители на гражданското общество и членове на ЕП обсъдиха
мотивите за лишаване от избирателни права в светлината на текущите реалности.
19
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Евростат,
„Покупки
по
интернет
от
физически
лица“,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Този дял е по-голям сред
младите хора (на възраст между 25 и 34 години).
Резултатите от обществената консултация относно гражданството на ЕС от 2012 г. показват, че
един от всеки четирима респонденти среща проблеми, когато пазарува онлайн.
http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm.
http://europa.eu/youreurope/index.htm.
Проучване на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2013 г.
Пак там.
Обществена консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. и проучване на
Евробарометър относно избирателните права от 2013 г.
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Комисията предлага насоки за насърчаване участието на гражданите на ЕС в
демократичния живот на Съюза.
Докладът за гражданството на ЕС за 2013 г. е придружен от Доклада относно напредъка
към ефективно гражданство на ЕС за периода 2011—2013 г. (по член 25 от ДФЕС), в
който е отчетено прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на
ЕС през последните три години.
Успоредно с това Комисията прие и Годишния доклад относно прилагането на Хартата
на основните права на ЕС26.
2.

ДВАНАДЕСЕТ НОВИ КЛЮЧОВИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА НА
ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС

2.1 – Премахване на пречките пред работниците, студентите и
стажантите в ЕС
Улесняване на гражданите, и по-специално на младите хора, да развиват своите
умения, да намират работа и да допринасят за растежа в Европейския съюз
Гражданите, които упражняват правото си на свободно движение, стимулират
икономиката на ЕС
Въпреки високите равнища на безработица (над 26 млн. безработни в ЕС), броят на
незаетите свободни работни места нараства в сравнение със средата на 2009 г. и
предприятията срещат затруднения да наберат необходимите им квалифицирани
служители. Това е риск за растежа и иновативността на европейската икономика. В
тази връзка трудовата мобилност може да служи като ефективен механизъм за
коригиране на съществуващите дисбаланси и да допринесе за по-ефективно
съгласуване на работните места и трудовите умения успоредно с възстановяване на
динамизма и облекчаване на социалните проблеми на гражданите на ЕС. Тя повишава
шансовете на гражданите за безпроблемен преход към трудова заетост и открива
възможности за лично и професионално развитие.
Налице е убедителна икономическа обосновка за мобилността. Актуалният опит от
разширяването на Съюза през 2004 и 2007 г. показа, че мобилността в рамките на ЕС
има положително въздействие върху икономиките и пазарите на труда. Например
според направените оценки БВП на държавите от ЕС15 е нараснал с почти 1 % в
дългосрочен план в резултат на мобилността след разширяването (през периода 2004—
2009 г.)27. За ЕС като цяло въздействието върху БВП на осъществените през последните
години потоци на мобилност в рамките на Съюза се равнява на съвкупно нарастване на
доходите с около 24 млрд. EUR за гражданите на ЕС28. Понастоящем обаче
мобилността на работниците в ЕС все още е ниска29.

26
27

28
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COM(2013) 271 - http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf.
Вж. „Employment and social developments in Europe 2011“ (Безработица и социални процеси в
Европа, 2011 г.), глава 6, „Трудовата мобилност в ЕС и въздействието на разширяването“, стр.
274.
Вж. доклада на Европейския консорциум за интеграция относно трудовата мобилност в рамките
на ЕС в контекста на разширяването и функционирането на преходните разпоредби, Нюрнберг,
2009 г., стр. 132. Вж. също публикацията „Five years of an enlarged EU, Economic achievements

7

BG

Гражданите на ЕС все още се колебаят да си търсят работа в други държави от ЕС,
защото се тревожат за своето положение, ако не намерят бързо работа30. Понастоящем
законодателството на ЕС гарантира, че безработните граждани, които имат право на
обезщетения при безработица и които отиват да търсят работа в друга държава от ЕС,
ще продължат да получават обезщетенията при безработица от своята държава на
произход за период от три месеца31. Въпреки че законодателството на ЕС допуска
възможността държавите членки да удължават срока на получаване на обезщетенията
до максимум шест месеца, това право все още не е гарантирано от съответните
национални практики32. Мнозинството от респондентите (69 %), взели участие в
обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г., заявиха, че
следва да получават обезщетения при безработица за срок от поне шест месеца, когато
търсят работа в друга държава от ЕС.

29

30

31

32

BG

and challenges“ (Пет години от разширяването на ЕС, Икономически постижения и
предизвикателства), European economy, бр. 1 от 2009 г., стр. 135.
Едва 3 % от гражданите на ЕС в трудоспособна възраст живеят в друга държава от ЕС.
Средногодишното равнище на трансграничната мобилност в рамките на ЕС е едва 0,29 %. Това
равнище е значително по-ниско от равнищата на вътрешна мобилност в Австралия (1,5 %) и
Съединените щати (2,4 %). Вж. „OECD Economic Surveys – European Union“ (Икономически
обзор на ОИСР, Европейски съюз), март 2012 г., http://www.oecd.org/eco/49950244.pdf.
Според резултатите от проучването на Евробарометър относно географската мобилност и
мобилността на пазара на труда почти една четвърт (24 %) от респондентите очакват или са се
сблъсквали с проблеми при търсене на работа в чужбина. Специално проучване на
Евробарометър № 337, „Geographical and labour market mobility“ (Географска мобилност и
мобилност
на
пазара
на
труда),
юни
2010 г.,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf.
В член 64, параграф 1, буква в) от Регламент № 883/2004 за координация на системите за
социална сигурност, ОВ L 166, стр. 70, е предвидено, че „правото на обезщетения се запазва за
срок от три месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите
по заетостта на държавата членка, която е напуснало, при положение, че общата
продължителност на обезщетенията не надхвърля общата продължителност на срока на
обезщетенията, на които лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава
членка; Компетентните служби или институции могат да удължат тримесечния срок до
максимум шест месеца“. Редът и условията за осъществяване на обмен на информация,
сътрудничество и взаимопомощ между институциите и службите на съответните държави
членки, и по-специално относно предоставяне на информация за спазването от търсещото работа
лице на организираните процедури за проверка, са уредени в Регламент за прилагане (ЕО)
№ 987/2009, ОВ L 284, стр. 19, член 55.
COM(2012) 173.
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Q10b. Според вас какъв би бил подходящият период от
време за получаване на обезщетения при безработица
от Вашата държава на произход?
15%

16%

32%
37%

3 месеца

6 месеца

По-дълъг

Без отговор

Източник: обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. База: Респонденти, които са търсили работа в
друга държава от ЕС.

Фредерико, млад готвач от Португалия, решава да отиде в Швеция, за да търси нова
работа. Той се обръща към службата по заетостта в Португалия с искане да му бъде
издаден документът, позволяващ му да получава в Швеция отпуснатото в
Португалия обезщетение при безработица за период от три месеца, и се регистрира в
службите по заетостта в Швеция веднага след пристигането си. Той обаче не намира
работа в рамките на тримесечния срок на валидност на документа. Фредерико
трябва да реши дали да се върне в Португалия, за да не изгуби правото си на
обезщетение при безработица, или да остане в Швеция, но без право да получава
такова обезщетение. Той решава да се яви на още няколко интервюта за работа в
Швеция и се връща в Португалия след пет месеца. В резултат на това той губи
правото си да получава обезщетения при безработица в Португалия.
Действие 1: Комисията ще предложи изменение на Регламента за координация на
системите за социална сигурност33 и ще разгледа възможностите за удължаване
на срока за износ на обезщетения при безработица за период, по-дълъг от
задължителните три месеца, за да улесни гражданите да търсят работа в друга
държава от ЕС. Комисията призовава държавите членки да прилагат пълноценно
действащите правила, като предоставят на търсещите работа възможност да
получават отпуснатите им обезщетения при безработица за срок до шест месеца,
когато търсят работа в друга държава членка34.
Гражданите, които желаят да усъвършенстват своите умения и компетентност
в чужбина

33
34

BG

Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, ОВ L 166, стр.
1.
COM(2012) 173.
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Както подчертава Комисията в своя пакет от мерки в областта на заетостта „Към
възстановяване и създаване на работни места“35 и в своята Програма за нови умения и
работни места36, инвестирането в системите за образование и обучение е от основно
значение за повишаване на производителността, конкурентоспособността и
икономическия растеж, а оттам и заетостта.
Младите граждани на ЕС са готови да усъвършенстват своите умения и компетентност
чрез обучение или стажуване в други държави от ЕС37. Като цяло повече от половината
млади европейци са склонни или силно мотивирани да работят в други държави —
членки на ЕС38.
Готовност на младите хора да работят в друга държава от ЕС

100%
90%

Да, за ограничен период от време

Да, дългосрочно

Не

Не зная/Без отговор

4

2

3

2

4

3

3

3

4

6

1

20

25

24

27

29

30

31

32

32

30

36

80%

8

7

5

3

3

2

5

3

6

2

3

2

1

30

31

34

37

39

41

38

41

39

42

42

44

46

70%
60%

32

32

50%

4

3

47

53

41

32

28

31

34

31

27

37

31

32

34

31

27

23
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23

28

20
32

20

25

24

29

31

34
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CY

32

34

28

36
24

34

27

26

21

24
IT

27

NL

30

14

BE

31

23

LU

27

FR

37

SK

33

LV

31

LT

35

10%

EL

36

32

39

SI

42

48

HU

30%
44

55

23

40%

20%

7

DE
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AT

MT

UK

PT

EE

DK

IE

ES

FI

RO

BG

SE

0%

Източник: проучване на Евробарометър относно програмата „Младежта в действие“ от 2011 г.

Според наличните към момента данни едва 10 % от завършилите висше образование
европейци са се обучавали в друга държава от ЕС39. Данните за мобилността с цел
обучение за придобиване на образователна степен (пълен курс на обучение) в ЕС са
още по-ниски. Това положение се дължи отчасти на разходите, свързани с обучението в

35
36
37

38

39

BG

Пак там.
COM(2010) 682.
Според резултатите от проучването на Евробарометър относно единния пазар от 2011 г. 28 % от
гражданите на ЕС в трудоспособна възраст биха обмислили възможността да работят в друга
държава от ЕС в бъдеще. Този дял е особено висок (54 %) сред младите хора (на възраст между
15 и 24 години) и сред хората на възраст между 25 и 39 години (38 %). Специално проучване на
Евробарометър № 363 „Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts“ (Вътрешен пазар:
осведоменост,
възприятия
и
въздействия),
септември
2011
г.,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf.
Експресно проучване на Евробарометър № 319b - Youth on the Move: Education and training,
mobility, employment and entrepreneurship (Младежта в действие: Образование и обучение,
мобилност,
заетост
и
предприемачество),
май
2011 г.,
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf.
През 2011 г. Съветът прие критерий за мобилността с учебна цел във висшето образование,
според който до 2020 г. поне 20 % от новозавършилите висше образование следва да са
преминали през свързан с висшето образование период на следване или обучение в чужбина
(пълен курс на обучение или период, не по-кратък от 3 месеца).
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друга държава от ЕС. В своето предложение за програмата „Еразъм за всички“40
Комисията предложи създаване на схема за гарантиране на студентски заеми, която ще
предостави на студентите в магистърски програми, които желаят да завършат пълен
курс на обучение в друга държава от ЕС, достъп до банкови заеми при изгодни условия.
Съгласно предложението на Комисията през седемгодишния срок на изпълнение на
програмата от тази възможност следва да се възползват до 330 000 студенти. Освен
това Комисията ще продължи да насъчава мобилността на младите хора с цел обучение,
стажуване, доброволческа работа или участие в младежки обмен. Преподавателите и
останалият персонал в образователната сфера също ще имат възможност да преподават
или да се обучават в чужбина. Благодарение на новата програма близо пет милиона
граждани следва да се възползват от тези възможности в рамките на периода 2014—
2020 г.
Когато обмислят да стажуват в друга държава от ЕС, младите хора невинаги намират
подходяща информация за съществуващите възможности и изпитват опасения относно
качеството на стажа и условията на трудовите отношения. Данните от проучвания
разкриват, че по отношение на стажовете съществуват редица проблеми, свързани с
качеството: липса на учебно съдържание и недостатъчно добри условия, по-конкретно
ниско ниво (или липса) на социална закрила и компенсации/възнаграждения41. Освен
това сключването на договор за стаж, уреждащ правата и задълженията на страните, все
още не е задължително в редица държави от ЕС (до 25 % според данните от проведено
през 2011 г. проучване на Европейския форум на младежта42). Ангажирането на
стажанти срещу малко или никакво възнаграждение поражда загриженост, че
работодателите използват стажовете като форма на неплатена заетост. Налице е
неотложна необходимост от предприемане на мерки за преодоляване на тези
недостатъци и повишаване на възможностите за младите хора да развиват своите
умения и да придобиват трудов опит в чужбина. Това е необходимо не само във връзка
с изразяваната от гражданите и особено от младите хора загриженост, но също и за
преодоляване на извънредно високите равнища на младежката безработица.
Натали е завършила висше образование във Франция и планира да започне
професионалната си кариера в Испания или Германия. Тъй като никога не е живяла в
чужбина, тя желае първо да се запише на стаж, но не е сигурна дали това е
възможно, без преди това да е записана в образователна програма (във Франция това
е задължително изискване). Освен това тя не знае какви права би имала като
стажант в тези държави, както и дали ще получи социална закрила и дали ще има
право на компенсации или възнаграждение.
За да улесни младите хора в намирането на възможности за качествен професионален
опит в други държави от ЕС, през 2013 г. Комисията ще разработи рамка за качество на
стажовете, с която да определи основните характеристики на стажовете с високо
качество, да защити правата на стажантите и да им помогне да извличат максимални
ползи от своя професионален опит. Освен това Комисията ще извърши преглед и ще
40

41
42
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Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за
всички“ — Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта,
COM(2011) 788.
Проучване на Европейската комисия за обстоен преглед на възможностите за стажове в
държавите членки, 2012 г., http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=6717.
Проучване на Европейския форум на младежта, 2011 г., „Interns Revealed“ (Качество на
професионалните стажове), http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web.
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реформира мрежата на EURES, с цел да я адаптира по-добре към реалните потребности
на пазара на труда чрез въвеждане на по-ефективни услуги за намиране на подходящи
работни места в полза както на търсещите работа, така и на дружествата. Тя ще
предприеме и пилотна инициатива с участието на някои държави членки за поефективен обмен на информация чрез EURES за възможностите за стажуване и
чиракуване с цел допълнително улесняване на прехода на младите хора към трудова
заетост.
Освен това Комисията призовава държавите членки спешно да пристъпят към
устойчиво и амбициозно прилагане на инициативата „Гаранция за младежта“43, за да
помогнат на младите хора да придобият трудов опит.
Действие 2: С цел да подпомогне младите граждани на ЕС да развиват своите
умения и да се включат на пазара на труда, през 2013 г. Комисията ще разработи
рамка за качеството на стажовете.
Наред с това през 2013 г. Комисията ще предприеме инициатива за модернизиране
на EURES с цел службите по заетостта да изпълняват по-активна роля и да
оказват по-съществено въздействие на национално равнище, както и да се подобри
координацията на трудовата мобилност в ЕС. Наред с реформата на EURES
Комисията ще предприеме пилотна инициатива за повишаване ефективността
на обмена на информация за възможностите за стажуване и чиракуване чрез
EURES.

2.2 Намаляване на административните формалности в държавите
членки
Премахване на административните пречки и опростяване на процедурите за
гражданите на ЕС, които живеят и пътуват в ЕС
Документи за самоличност и пребиваване на гражданите
Правото, което гражданите свързват в най-голяма степен с гражданството на ЕС, е
възможността да се преместват и да живеят свободно на територията на ЕС44. Според
резултатите от проучването на Евробарометър относно гражданството на ЕС от
2013 г.45 почти девет от всеки десет граждани на ЕС знаят, че притежават това право на
свободно движение.

43

44

45
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„Гаранция за младежта“ е схема, която гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст
получават добро предложение за заетост, продължаване на образованието, чиракуване или стаж
в рамките на четири месеца след като са станали безработни или са завършили образованието си,
в съответствие с Препоръката на Съвета, приета на 22 април 2013 г.
Специално проучване на Евробарометър № 75.1, „Европейският омбудсман и правата на
гражданите“,
юли
2011 г.,
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics/eb751_eb_report.faces.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365.
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Осведоменост относно правата на гражданин на ЕС, 2007-2012 г.
Правото на пребиваване в която и да е държава - членка на Европейския съюз, при определени условия - Вярно

2007 г.

AT

89 90

ES

DK

IE

HU

2010 г.

94 92

2012 г.

87

94 89

91 94

90

86

86 87

86

82 88

85

91 86

84

81 86

84

88 84

83

93 93
EL

88 87

87 92

90

IT

89 88

87

PL

91 92

88

2010 г.

MT

88

FR

88 89
EU 2 7

91 89

88

LU

88

CY

94 87
BG

DE

88 92

89

92 93

91

UK

2007 г.

90

85 90

91

SI

93 92

92

NL

90 89

92

SE

92

EE

88 81

93

BE

94

CZ

86 87

LV

89 95

94

LT

95

RO

85 91

FI

96 96

96

SK

98

2012 г.

Източник: проучване на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2013 г.

Почти една пета от участниците в обществената консултация относно гражданството на
ЕС през 2012 г.46 обаче съобщават, че са се сблъсквали с проблеми, свързани с
преместване или пребиваване в друга държава от ЕС (17 %); тези проблеми включват
административни пречки, свързани с документи, възникващи при пътуване или
удостоверяване на самоличността в ЕС. Запитванията относно свободното движение и
пребиваването представляват 21 % от всички запитвания, отправени чрез услугата за
консултации „Вашата Европа — Съвети“47 през 2012 г., както и 13 % от всички случаи
в SOLVIT през същата година48.
Гражданите на ЕС, които пребивават в друга държава от ЕС в продължение на повече
от три месеца, може да са длъжни да се регистрират пред местните органи, при което
получават удостоверение за регистрация. Тези удостоверения за регистрация обаче не
се приемат навсякъде в ЕС като документи за самоличност (по-специално те не се
приемат от частни структури като банки, търговски дружества и т.н.) и гражданите не
могат да ги използват като документи за пътуване, дори в границите на ЕС. С подобни
проблеми се сблъскват гражданите на ЕС, които притежават лични карти, издадени в
собствената им държава, и често не могат да ги използват при извършване на сделки в
други държави от ЕС. Частните търговски дружества се колебаят да приемат
„чуждестранни“ документи за удостоверяване на самоличността, защото за разлика от
46
47

48
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http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf.
„Вашата Европа — Съвети“ е обществена служба за юридически консултации, чийто екип се
състои от юристи, които владеят всички официални езици на ЕС и са запознати както със
законодателството на ЕС, така и с националните законодателства на всички държави от ЕС.
http://europa.eu/youreurope/advice/index_bg.htm.
SOLVIT съдейства за решаване на проблеми с трансграничен елемент, които се дължат на лошо
прилагане на законодателството на ЕС от публични органи в държавите — членки на ЕС.
http://ec.europa.eu/solvit/.
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паспортите формата на тези документи не е хармонизирана на равнище ЕС. Освен това
гражданите на ЕС, които живеят в други държави от ЕС, се сблъскват с трудности,
когато им се налага в кратък срок да им бъдат издадени или подновени лични карти или
паспорти с цел пътуване на територията на ЕС, особено когато най-близката консулска
служба се намира в друга държава.
Санна, която е от Финландия и живее в Мюнхен, резервира самолетен билет за
Финландия, но два дни преди да отпътува е ограбена, при което са откраднати
паспортът и личната ѝ карта. Санна не може да си извади нов паспорт навреме, тъй
като единствените финландски консулски представителства в Германия, които
издават паспорти, са в Берлин и Хамбург, а тя не може да пътува в толкова кратък
срок до тези градове. На летището Санна предоставя само своето германско
удостоверение за регистрация, но въздушният превозвач отказва да я допусне на
борда на самолета, позовавайки се на изисквания за безопасност.
Гражданите, участващи в обществената консултация, посветена на гражданството на
ЕС, поискаха решения, които да ги улеснят в ежедневието им и да позволят поефективно удостоверяване на връзката им с ЕС, включително чрез въвеждане на общи
образци на европейски документи, когато това е целесъобразно49. Комисията ще
анализира, inter alia, дали е уместно да се въведат правила за единен сигурен образец на
удостоверенията за регистрация, издавани от държавите членки на гражданите на ЕС, и
на документите за пребиваване, издавани на членовете на техните семейства. Тази
инициатива ще предостави на гражданите на ЕС и на техните семейства възможност да
използват само един документ в своето ежедневие и ще реши проблемите, с които те се
сблъскват в отношенията си с частни структури в други държави от ЕС, като
същевременно ще повиши сигурността на документите.
За допълнително намаляване на административната тежест на гражданите на ЕС следва
да бъде предоставена и възможността да използват такива сигурни удостоверения за
регистрация като документи за пътуване, когато пътуват на територията на ЕС, ако
такива документи се издават от държавата членка на местопребиваване.
Действие 3: През 2013 и 2014 г. Комисията ще работи по решения за премахване на
пречките, с които се сблъскват гражданите на ЕС и членовете на техните
семейства, които живеят в държава от ЕС, различна от собствената им
държава, по отношение на документите за самоличност и пребиваване, издавани
от държавите членки, включително чрез въвеждане на незадължителни общи
европейски образци на документи на гражданите, където е приложимо.
Формалности, свързани с трансграничното данъчно облагане на гражданите
Гражданите на ЕС могат да живеят в една държава, да работят в друга и да притежават
недвижимо имущество в трета. В подобни случаи гражданите са затруднени да
определят къде и как следва да плащат своите данъци. Езиковите бариери и липсата на
сътрудничество между данъчните органи в отделните държави за разрешаване на
трансгранични въпроси, свързани с данъчното облагане, не улесняват гражданите.
Гражданите се сблъскват със значителни административни пречки, по-специално
49
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Това обсъждано действие ще има приложение само към държавите членки, които издават лични
карти или документи за регистрация.
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когато искат възстановяване на данъци от други държави или в резултат на конфликти
между системите за данъчно облагане на държави членки, които могат да доведат дори
до двойно облагане на някои доходи от различни държави членки. Само запитванията,
свързани с данъчното облагане, съставляват 9 % от всички случаи, отнесени до
системата SOLVIT през 2012 г. „Вашата Европа — Съвети“, службите за съдействие
като потребителските центрове в трансграничните региони и EURES също отчитат, че
получават многобройни и разнообразни запитвания, свързани с данъчното облагане.
Илва, която е от Швеция, е омъжена за Мартин от Словакия. Те живеят в Швеция и
вече са пенсионери. Илва е работила само в Швеция, но Мартин е работил и в
Словакия. Сега те желаят да се преместят в Нидерландия, за да живеят близо до
своите внуци, но имат много въпроси във връзка със своите данъчни задължения и не
знаят към кого да се обърнат. Как ще се облагат пенсиите им след преместването
им? Възможно ли е да бъдат засегнати от данък върху наследствата? Какво трябва
да направят, ако след преместването си са обект на двойно данъчно облагане? Ако
запазят жилището си в Швеция, къде ще плащат данък върху недвижимото
имущество и къде ще се облага доходът от това недвижимо имущество?
През 2013 г. Комисията ще определи най-добри практики в държавите от ЕС за
подпомагане на гражданите в трансгранични ситуации по отношение на данъчното
облагане, и ще проведе последващи обсъждания с националните органи, за да насърчи
по-широкото въвеждане на такива практики. Потенциалните най-добри практики
включват създаване в националните администрации на специализирани центрове за
контакти, предоставящи информация по въпроси, свързани с трансграничното данъчно
облагане, уебсайтове, чрез които гражданите да имат достъп до най-важната
информация и да бъдат насочвани към най-подходящите центрове за контакти,
опростяване на процедурите за искане на освобождаване от двойно данъчно облагане и
възстановяване на надвнесен в чужбина данък, кодекси на данъкоплатците, в които са
описани основните права и задължения на данъкоплатците, и тясно сътрудничество
между държавите от ЕС за уреждане на трансгранични спорове, свързани с данъчното
облагане.
Успоредно с горното Комисията ще предприеме нова европейска инициатива за
съответствие, която трябва да гарантира, че законодателството на държавите членки,
свързани с данъчното облагане на мобилните лица, съответства на практиката на Съда
на ЕС и че тези граждани не са натоварени с ненужна административна тежест и
допълнителни разходи, когато упражняват правото си да се преместят в други държави
членки, за да работят или живеят там.
Действие 4: През 2013 г. Комисията ще предприеме инициативи за популяризиране
на най-добри практики в областта на данъчното облагане в трансгранични
ситуации и за осигуряване на правилното прилагане на законодателството на ЕС
с цел подпомагане на европейските граждани, които се движат или осъществяват
дейности през границите, да се справят с прилагането на различни национални
данъчни разпоредби, и по-конкретно да избягват двойно данъчно облагане.
Изисквания за документи, които гражданите трябва да изпълняват във връзка със
своите автомобили
Понастоящем проверките на техническата изправност на превозните средства в
отделните държави от ЕС не са хармонизирани, като са налице разлики по отношение
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на категориите превозни средства, подлежащи на проверки, периодичността на
проверките, методите за проверка и оценката на неизправностите. Вследствие на това
проверката за техническа изправност на едно и също превозно средство, проведена в
различни държави от ЕС, би могла да доведе до различни резултати и съответно до
различни нива на безопасност. В резултат на тези нехармонизирани стандарти
държавите от ЕС не признават взаимно издаваните от тях удостоверения за техническа
изправност. От това за гражданите произтича ненужна административна тежест и
разходи, когато пътуват до друга държава със своите автомобили.
Моника, която е от Литва, работи пет месеца годишно в хотел в австрийски ски
курорт. Тъй като годишната проверка на техническата изправност на нейния лек
автомобил е планирана за март, когато Моника е в Австрия, на нея ѝ се налага да
прекъсва престоя си и да шофира до Литва, само за да представи автомобила си за
периодичната проверка. За нея би било много по-удобно, ако можеше да представи
автомобила си за проверка в Австрия, а издаденото там удостоверение за техническа
изправност да се признава автоматично в Литва и в останалите държави от ЕС.
През 2012 г. Комисията внесе предложения50 за въвеждане на минимални стандарти за
контрол и безопасност на моторните превозни средства (предвиждащи повишаване
качеството на проверките, въвеждане на изисквания по отношение на тестовото
оборудване, усъвършенстване на уменията на инспекторите, въвеждане на по-стриктен
контрол върху центровете за проверка). На основата на хармонизирани стандарти за
контрол на техническата изправност на моторните превозни средства през 2014 г.
Комисията ще предприеме конкретни стъпки към въвеждане на електронна „платформа
с информация за превозните средства“ с цел улесняване на взаимното признаване на
удостоверенията за техническа изправност.
Действие 5: Основавайки се на своите досегашни усилия за повишаване на
пътната безопасност за гражданите на ЕС, през 2014 г. Комисията ще
предприеме стъпки към въвеждане на „платформа с информация за превозните
средства“ с цел улесняване признаването на удостоверенията за техническа
изправност на превозни средства, така че гражданите да пътуват по-лесно и побезопасно в други държави от ЕС със своите автомобили.

2.3 – Закрила на по-уязвимите граждани на ЕС
Премахване на пречките за гражданите с увреждания и допълнително
гарантиране на процесуалните права на гражданите при отчитане на
специфичното положение на децата и уязвимите граждани
Граждани с увреждания
В Европейския съюз живеят приблизително 80 млн. лица с увреждания. В много случаи
те имат право на определени облекчения, по-специално за ползване на обществения
транспорт или достъп до културни институции, които са свързани с тяхната карта на
50
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Предложение за Регламент относно периодичните проверки на техническата изправност на
моторните превозни средства и техните ремаркета, COM(2012) 380, предложение за Регламент
относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства,
движещи се на територията на Съюза, COM(2012) 382 и предложение за Директива относно
документите за регистрация на превозни средства, COM(2012) 381.
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лице с увреждания. За разлика от картите за паркиране за хора с увреждания, за които
преди почти петнадесет години е въведен общ европейски образец, картите на лица с
увреждания се признават само на национално равнище, което затруднява лицата с
увреждания при пътуване в други държави от ЕС.
Шон, ирландски гражданин с увреждане, би искал да участва заедно със своите
съученици в годишната училищна екскурзия. Той обаче не е сигурен дали неговата
ирландска карта на лице с увреждания ще бъде призната в другите държави от ЕС и
съответно дали ще може да се възползва от облекчените условия за достъп до
обществения транспорт, които са предоставени на хората с увреждания, живеещи в
съответните държави. Ако Шон разполагаше с европейска карта на лице с
увреждания, той би могъл да разчита, че ще получи достъп до някои от
специфичните облекчения, които ползват гражданите на съответните държави.
Комисията ще предприеме пилотна инициатива с цел разработване на взаимно
призната европейска карта на лице с увреждания, която ще гарантира равното
третиране на лицата с увреждания, които пътуват в други държави от ЕС, по отношение
на достъпа до обекти в областите на транспорта, туризма, културата и развлеченията.
Действие 6: Комисията ще улесни мобилността на лицата с увреждания в ЕС,
като през 2014 г. ще подпомогне разработването на взаимно призната европейска
карта на лице с увреждания, която да гарантира равен достъп в ЕС до определени
специфични облекчения (основно в областите на транспорта, туризма, културата
и развлеченията).
Процесуални права на гражданите
Всеки се счита за невинен до установяване на неговата вина51. Различните национални
правила относно презумпцията за невиновност затрудняват полицейското и съдебното
сътрудничество, и взаимното признаване на съдебните решения. Наред с това те
пораждат несигурност за гражданите по отношение на закрилата, която могат да
получат в друга държава от ЕС. Освен това правото на правна помощ в наказателни
производства52 варира значително в отделните държави членки и понастоящем на
лицата, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства в други
държави от ЕС, невинаги е гарантирана ефективна и своевременна права помощ.
Някои заподозрени лица или обвиняеми са по-уязвими, тъй като поради възрастта или
умственото или физическото си състояние те са затруднени да разбират, проследяват
или участват ефективно в изслушвания. В резултат от това може да бъде засегнато
тяхното право на справедлив процес и затова е още по-важно да се гарантира
презумпцията за невиновност и получаването на правна помощ. В рамките на
обществената консултация относно гражданството на ЕС 73 % от респондентите
подкрепиха идеята за предоставяне на гаранции на децата и уязвимите възрастни за
справедлив процес, които да са приложими във всички държави от ЕС.
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Този основен принцип на наказателното право е залегнал в член 48 от Хартата на основните
права на ЕС и член 6, параграф 2 от Европейската конвенция за правата на човека; той произтича
също така от общите за държавите членки конституционни традиции.
Правото на правна помощ е предвидено в член 47 от Хартата на основните права на ЕС и член 6,
параграф 3 от Европейската конвенция за правата на човека.
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Кристиан, който е на 16 години и живее с родителите си в държава от ЕС, която е
различна от неговата държава на произход, е арестуван в дома си и е отведен в
полицейски участък за разпит във връзка с кражба на автомобил, който е открит
същия ден близо до жилището му. Разпитът продължава около шест часа, като
първоначално Кристиан отрича участие в кражбата, но по-късно признава, че е
откраднал автомобила, след като полицейските служители са му казали, че ако
признае вината си, ще облекчи положението си. Кристиан е разпитван без да получи
възможност да се свърже с родителите си и в отсъствие на адвокат. Той не е
информиран за своето право да не дава показания и да не се самообвинява.
Комисията планира да предложи до края на 2013 г. пакет законодателни инструменти с
цел гарантиране на презумпцията за невиновност и предоставянето на правна помощ на
граждани, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства в други
държави от ЕС, и укрепване на процесуалните права на децата и уязвимите лица.
Действие 7: До края на 2013 г. Комисията ще предложи пакет законодателни
инструменти за по-нататъшно укрепване на процесуалните права на гражданите,
които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства, при отчитане
на специфичното положение на децата и уязвимите граждани.

2.4 – Премахване на пречките при пазаруване в ЕС
Искове на гражданите с малък материален интерес
През последните 12 месеца четирима от всеки десет граждани (40 %) са купували или
поръчвали за лични цели стоки или услуги чрез интернет. В сравнение със ситуацията
отпреди две години е нараснал (+4 процентни пункта) броят на европейците, които
купуват стоки или услуги от търговци с място на дейност в други държави от ЕС.
Почти една трета (30 %) от европейците купуват чрез интернет и чрез други канали
стоки от търговци с място на дейност в други държави от ЕС53. Фактът, че пазаруването
в рамките на ЕС е по-лесно, може да е причина за нарастване на броя на споровете,
които трябва да бъдат решавани бързо и лесно, за да не бъдат демотивирани
гражданите.
С Регламента за създаване на европейска процедура за искове с малък материален
интерес54 бяха въведени редица практически решения за улеснено разрешаване на
трансгранични спорове със стойност на иска до 2000 EUR, като например отпадане на
необходимостта от признаване на съдебното решение при изпълнение в чужбина или
допускане на писмена процедура въз основа на стандартен формуляр. Постъпилите в
Комисията искове от граждани показват обаче, че е необходимо допълнително
укрепване на действащите правила, по-специално с цел преодоляване на съществуващи
в някои държави членки слабости, като например липсата на практическо съдействие
при подаване на исковата молба, отклонения от принципа на писмената процедура,
ненужни изслушвания, недостатъчно използване на телефонни и видеоконферентни
връзки за изслушване на свидетели и т.н.
53
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Специално проучване на Евробарометър № 395 относно процедурата за искове с малък
материален интерес, април 2013 г. (наричано по-нататък „проучването на Евробарометър
относно процедурата за искове с малък материален интерес от 2013 г.“),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#395.
В сила от 1 януари 2009 г.
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Тибор, който живее в Унгария, желае да купи нов телевизор. Той открива найподходящия модел телевизор в местен магазин на цена от 2750 EUR, но решава да
потърси по-изгодни предложения чрез интернет. Той открива същия модел на цена от
2200 EUR и прави поръчка онлайн. Телевизорът е доставен в срок, но за изненада на
Тибор е черен, а не сребрист, какъвто е поръчал. Той връща телевизора и иска да му
бъде възстановена платената цена. Търговецът обаче не отговаря. Тъй като
търговецът е с място на дейност в Португалия, Тибор проучва как да защити
правата си. Негов приятел му казва за европейската процедура за искове с малък
материален интерес, достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие55,
като те бързо установяват всички предимства на тази процедура: възможност за
подаване на иска в Унгария, а не в Португалия, не се дължи възнаграждение на
адвокат и дори не е необходимо участие в съдебни заседания! След това Тибор вижда,
че тази лесна за ползване процедура не е достъпна в неговия случай, защото
максималната стойност на исковете по процедурата е едва 2000 EUR.
Гражданите смятат, че повишаването на максималната стойност на исковете по
европейската процедура за искове с малък материален интерес ще улесни защитата на
правата на потребителите в друга държава от ЕС56. Респондентите в проучването на
Евробарометър относно процедурата за искове с малък материален интерес от 2013 г.
посочиха, че те биха били мотивирани в най-голяма степен да предявят иск в своите
държави, от следните фактори: възможността за провеждане на производството като
писмена процедура без необходимост от участие в съдебни заседания (37 %),
възможността за участие в производството, без да е необходимо да се ангажира адвокат
(31 %), и възможността за провеждане на производството онлайн (20 %). Комисията ще
преработи действащите правила с цел допълнително опростяване на европейската
процедура за искове с малък материален интерес, пълноценно използване на
възможностите на процедурата и повишаване на максималната стойност на исковете на
25 000 EUR. Съответният регламент ще създаде също така необходимите правни
условия, за да могат гражданите да участват в производството онлайн.
Действие 8: До края на 2013 г. Комисията ще преработи европейската процедура
за искове с малък материален интерес, за да улесни уреждането на спорове,
свързани с покупки от други държави от ЕС.
Гражданите, които пазаруват онлайн
Действащото законодателство гарантира на европейските потребители справедливо
третиране, безопасност на продуктите, които купуват, изчерпателна информация преди
покупката и, както е посочено по-горе, механизми за защита на правата им в случаи на
проблеми57. Неотдавна, през февруари 2013 г., Комисията прие пакет от мерки за
повишаване безопасността на потребителските продукти, включително закупените
онлайн, с цел повишаване на потребителското доверие и стимулиране на продажбите58.
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https://e-justice.europa.eu/home.do.
Вж. по-специално обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г.
Вж. Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. „Премахване на пречките за упражняване правата
на гражданите на ЕС“, COM (2010) 603, действия 9—13, Програма за потребителите,
COM(2012)225 и „Акт за единния пазар II: Заедно за нов растеж“, COM(2012)573.
Пакетът от документи относно безопасността на продуктите и надзора на пазара включва, наред
с другото, предложение за Регламент относно безопасността на потребителските продукти

19

BG

Въпреки тази защита гражданите все още се сблъскват с проблеми, особено когато
пазаруват онлайн, за каквито съобщават почти една четвърт (24 %) от участниците в
обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. Потребителите
често нямат достъп до важна информация, когато сравняват или купуват цифрови
продукти (например изтегляне на аудиовизуални материали като музика, филми или
компютърни игри). Дори когато е предоставена информация, тя невинаги е разбираема
за лица, които не притежават експертни знания. Потребителите често са затруднени да
определят дали ще могат да използват съответния продукт на своето устройство или да
оценят качеството, което ще получат.
Флориан търси най-изгодните условия за закупуване и изтегляне на новия албум на
любимата си рок група. Албумът е достъпен за изтегляне от голям онлайн магазин.
Едва след покупката Флориан разбира, че, за да може да слуша музиката, той трябва
да закупи от магазина и плейър за прослушване на файловете. Предоставянето в
достъпен вид на съответната информация за основните характеристики,
оперативната съвместимост и функциите на продуктите би позволило на Флориан да
сравни лесно различни предложения и да закупи качествени музикални файлове, които
ще работят на неговия аудио плейър.
Комисията има намерение да гарантира, че потребителите, които купуват цифрови
продукти, получават най-важната информация в разбираем и сравним вид.
Тя ще помага на националните органи да въведат в действие правила за защита на
потребителите, като предоставя насоки относно задълженията за предоставяне на
информация за цифровите продукти. Освен това Комисията ще разработи модел за
уеднаквено и удобно за възприемане представяне на основната информация (например
за цената, вида на договора, правото на оттегляне от сделката, оперативната
съвместимост с хардуера и софтуера, функционалността, като например използвания
цифров формат, качеството на файла, размера на файла, възможността за ползването на
файла с други устройства на потребителя, възможността за изготвяне на копия за лично
ползване и т.н.), която ще се изобразява на дисплея в подходящия момент (например
при отправяне на предложението).
Това ще улесни също и сравняването на цифрови продукти и разработването на
уебсайтове, представящи коректни сравнения на продуктите. През 2010 г. над 80 % от
европейските потребители са използвали уебсайтове за сравнение на цените, като пет
от всеки десет потребители използват такива уебсайтове поне веднъж месечно59.
Комисията ще продължи работата си за повишаване на прозрачността и надеждността
на тези инструменти за сравнение в полза на потребителите, съгласувайки действията
си със заинтересованите страни60.
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(COM(2013) 78), предложение за Регламент относно надзора за пазара на продукти (COM(2013)
75) и Съобщение на Комисията „20 дейности за по-безопасни и отговарящи на изискванията
продукти в Европа: многогодишен план за действие в областта на надзора върху продукти в ЕС“
(COM(2013)
76).
Документите
са
достъпни
на
адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm
„Consumer market study on the functioning of e-commerce“ (Пазарно проучване сред потребителите
относно функционирането на електронната търговия), 2011 г., проведено от „Civic Consulting“ по
поръчка на ГД „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия.
За повече информация вж. доклада от многостранния диалог на заинтересованите страни
относно инструментите за сравнение: http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit2013-msdct-report_en.pdf.
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Наред с това Комисията планира да предприеме до пролетта на 2014 г. специално
посветена кампания за повишаване на осведомеността в целия ЕС, целяща гражданите
да познават по-добре правата си като потребители и в резултат на това да имат поголямо доверие в онлайн пазара на цифрови продукти.
Действие 9: До пролетта на 2014 г. Комисията ще разработи в тясно
сътрудничество с националните правоприлагащи органи и съответните
заинтересовани страни модел за изобразяване онлайн на основните изисквания с
оглед повишаване на четивността и сравнимостта на информацията за
цифровите продукти. Освен това през първата половина на 2014 г. Комисията ще
предприеме специално посветена кампания за повишаване на осведомеността
относно правата на потребителите в целия ЕС.

2.5 – Целева и достъпна информация в ЕС
Правата на гражданите на свободно движение и местната администрация
Ключова роля за това гражданите да могат да упражняват своите права за свободно
движение имат служителите на местната администрация, работещи с гражданите, тъй
като често те са първото звено за контакт и основен източник на информация и
съдействие за гражданите, които се преместват да живеят в нов град. Същевременно
жалбите, постъпващи в Комисията и службите на ЕС за съдействие, показват, че
проблемите, с които европейските граждани се сблъскват, когато се преместват да
живеят в друга държава от ЕС, в много случаи се дължат на факта, че работещите с
граждани административни служители в местните органи не са запознати с правата на
свободно движение на гражданите на ЕС. Този извод се потвърждава от резултатите от
проучване на Комитета на регионите от 2012 г.61 и от обществената консултация
относно гражданството на ЕС през 2012 г. Една четвърт (27 %) от гражданите, които
живеят в друга държава от ЕС, съобщават за проблеми, а почти половината от тях
заявяват, че служителите на местната администрация не разполагат с достатъчно
информация за техните права като граждани на ЕС (47 %). Следователно на
служителите на местната администрация следва бъдат предоставени необходимите
ресурси, за да разбират цялостно правилата относно свободното движение.
Q3. Сблъсквали ли сте се с проблеми при преместване и пребиваване в
Европейския съюз?
Други

27%

Продължителни или неясни административни процедури

62%

Служители на местната администрация не са били запознати с
правата Ви като гражданин на ЕС
Не сте били достатъчно информиран/наясно със своите права
като гражданин на ЕС

47%

19%

Източник: обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. База: респонденти, които са се сблъскали с
проблеми във връзка с преместване или пребиваване в друга държава от ЕС.
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Проучване на Комитета на регионите от 2012 г. под надслов „Местните и регионалните органи
съдействат
за
гражданството
на
ЕС
и
правата
на
гражданите“,
http://www.cor.europa.eu/en/news/forums/Documents/summary_cor_study_citizenship.pdf.
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Сесил, която е от Белгия, и нейният съпруг Никола, който е гражданин на
Аржентина, се преместват да живеят в друга държава от ЕС и веднага след
установяването им Никола издържа успешно интервю за работа в местно
дружество. В отговор на отправено от дружеството запитване обаче служител в
общинската администрация заявява, че Никола се нуждае от разрешение за работа,
като пропуска обстоятелството, че това изискване не се прилага към членовете на
семействата на граждани на ЕС, които упражняват своето право на свободно
движение. В резултат Никола не е назначен на работа.
До края на 2014 г. Комисията ще разработи инструмент за електронно обучение за
служителите на местните администрации, за да гарантира, че навсякъде в ЕС
гражданите на ЕС ще бъдат посрещнати от служители, които познават в детайли
техните права, както и условията и процедурите за осигуряване на тяхното
упражняване.
Освен това от 2013 г. Комисията ще подпомага посредством своята схема за
побратимяване на градове обмен на най-добри практики между общините и проекти
за обогатяване на знанията за правата на гражданите и улесняване на тяхното
упражняване.
Действие 10: Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че местните
администрации разполагат с инструментите, които са им необходими, за да
разбират изцяло правата на гражданите на ЕС на свободно движение.
Гражданите, които търсят към кого да се обърнат, за да гарантират зачитане
на правата си
Твърде често гражданите не знаят какво да правят, когато правата им не се зачитат, и
по-конкретно дали трябва да се обърнат към националните органи, институциите на ЕС
или други органи като Европейския съд по правата на човека. Дори в случаите, когато е
очевидно, че въпросът е от компетентността на институциите на ЕС, често гражданите
не са сигурни към коя от тези институции следва да се обърнат.
Съгласно резултатите от проучването на Евробарометър относно гражданството на ЕС
от 2013 г. малко под една четвърт (24 %) от респондентите се чувстват добре или много
добре информирани относно това какво могат да направят, ако правата им като
граждани на ЕС не се зачитат. Приблизително половината (51 %) от респондентите
смятат, че са недостатъчно добре информирани, а още една четвърт (23 %) от
респондентите смятат, че изобщо не са информирани.
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Q5 Доколко добре информиран/а се чувствате относно това какво
можете да направите, ако Вашите права като гражданин на ЕС не се
зачитат?
2%

3%

21%

23%

ЕС 27
51%
Много добре информиран/а
Недостатъчно добре информиран/а
Не зная

Сравнително добре информиран/а
Неинформиран/а

Източник: проучване на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2013 г.

Тези констатации бяха потвърдени в рамките на обществената консултация относно
гражданството на ЕС от 2012 г. Освен това много респонденти заявиха, че изброените
във въпроса инструменти (SOLVIT, „Europe Direct“ и услугата за консултации „Вашата
Европа — Съвети“) са им непознати. По-голямата част от респондентите посочиха, че
биха приветствали онлайн инструмент, който би им позволил лесно да определят на
какво равнище (ЕС, национално или местно) може най-добре да бъде разрешен
проблемът им (63 %).
Q23. Европейската комисия е създала редица центрове за консултации и съдействие, които имат
за задача да Ви помагат за решаване на проблеми, с които може да се сблъскате (SOLVIT,
центровете за контакт „Europe Direct“, свързани с „Вашата Европа — Съвети“
Онлайн инструмент, който да Ви помага лесно да установите дали Вашият
проблем може да бъде решен на равнище ЕС, национално или местно
равнище (например публикувани на уебсайтовете на национални и
Национална точка за контакт с повишен капацитет, която може да Ви
предостави правни консултации за Вашите права като гражданин на ЕС,
когато се ползвате от правото си на мобилност в рамките на ЕС (пътуване,

63%

50%

Не са необходими допълнителни инструменти

Друго

8%

5%

Източник: обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. База: всички респонденти.

Мая, която е от Словения, е купила малък апартамент в България, но след сделката
установява, че жилището е изградено в нарушение на няколко нормативни акта,
както и че посредникът по сделката е знаел за нарушенията, но е скрил тази
информация от нея. Мая смята, че нейното основно право на собственост е
нарушено, но не знае дали следва да се обърне с жалба към Европейската комисия,
Европейския омбудсман или към българския или словенския омбудсман. Тя не знае, че
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компетентната инстанция, към която следва да се обърне, са националните органи за
защита на потребителите.
Информацията, предоставяна от центровете „Вашата Европа“ и „Europe Direct“, както и
от други тематични инструменти, осигурява на гражданите практически сведения
относно техните права и ще бъде допълнително развита.
На своя централен уебсайт Europa Комисията ще насочва гражданите по достъпен и
лесен начин към най-подходящата служба, която може да разреши проблема им:
службите за съдействие и институциите на ЕС или националните и местните органи.
Действие 11: През 2013 г. Комисията ще публикува на своя централен уебсайт
Europa достъпно формулирани насоки, които ще позволят на гражданите да
определят по-уверено и лесно към кого следва да се обръщат, за да търсят защита
на правата си.

2.6 – Участие в демократичния живот на ЕС
Укрепване на избирателните права на гражданите
пълноценното им участие в демократичния живот на ЕС

и

стимулиране

на

Гражданите и тяхното политическо участие в ЕС
Стимулирането на пълноценното участие на гражданите на ЕС в демократичния живот
на Съюза на всички равнища е самата същност на гражданството на ЕС.
Мобилизирането на гражданите, активизирането на диалога с гражданското общество и
стимулирането на свободата и плурализма на медиите имат централно значение за
информирания политически дебат в демократичния процес. Участието на гражданите в
изборите за Европейски парламент е основният начин, по който те могат да участват в
определянето на политиката на ЕС, и е основата на представителната демокрация в
Европейския съюз. Почти 60 % от гражданите на ЕС смятат, че гласуването на
европейски избори е най-добрият начин да се гарантира, че гласът им ще бъде чут от
онези, които отговярят за вземането на решения в ЕС62. Неотдавна Комисията
представи препоръки за допълнително увеличаване на прозрачността в европейските
избори и укрепване на връзките между гражданите и ЕС, подчертавайки важната роля
на европейските политически партии63. Освен това Комисията ще продължи да
насърчава използването на Европейската гражданска инициатива.
За да повиши осведомеността относно гражданството на ЕС и конкретните права, които
то предоставя на всички граждани на ЕС, и по-конкретно избирателните им права,
както и относно възможностите за участие в процеса на вземане на решения в ЕС,
Комисията ще изготви и подпомага разпространението на наръчник, представящ в ясна,
сбита и лесна за възприемане форма правата, произтичащи от гражданството на ЕС.
Този наръчник може да бъде предоставян от националните органи на всеки млад
гражданин на ЕС при навършване на възрастта за гласуване, както и по други поводи,
като например регистрация на новородени, издаване на паспорти, получаване на
62

63

BG

Евробарометър на Европейския парламент № 77.4, „Европейците две години преди изборите за
Европейски парламент през 2014 г.“, юни 2012 г.,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/election_2012/eb77_4_ee2014_synthese_analyt
ique_bg.pdf
Препоръка на Комисията относно подобряване на демократичността и ефикасността на
провеждането на изборите за Европейски парламент, C(2013) 1303.
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гражданство на държава членка или като материал, който да бъде включен в учебните
програми на училищата, по-конкретно по темата гражданско образование.
Гражданите и правото им да участват в избори в държавата членка на произход
Като цяло европейците смятат, че гражданите на ЕС не следва да губят правото си да
гласуват в националните избори в държавата, чиито граждани са, поради това, че са се
преместили да живеят в друга държава от ЕС (лишаване от избирателни права).
Q19a. Ако пребивавахте в друга държава от ЕС, според Вас
има ли основания да изгубите правото си да гласувате на
национални избори в държавата, на която сте гражданин?

7%

31%

62%

Да

Не

Без отговор

Източник: обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. База: всички респонденти.
Q2.1 Нека разгледа ме ситуа ция, в която гра жда нин на ЕС живее в друга
държа ва от ЕС, ра злична от собствената си държава (т.е. та зи, на която е
гражданин).
Според Ва с има ли основа ния този гра жда нин да за губи правото си да
гла сува на на циона лни избори в държа ва та , на която е гра жда нин?

4%

31%

65%

EС 27
Да

Не

Не зная

Източник: проучване на Евробарометър относно избирателните права от 2013 г.

Датска двойка открива привлекателни възможности за работа в полско дружество и
се премества да живее в Полша, а дъщеря им остава в Дания, за да завърши
образованието си. Те често пътуват до Копенхаген, за да посещават роднини и
приятели, и следят отблизо политическите и социалните процеси в Дания, където
възнамеряват да се върнат в бъдеще. Те обаче не могат да гласуват в националните
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избори, тъй като съгласно действащото законодателство датските граждани,
които са напуснали страната, могат да продължат да фигурират в избирателните
списъци, само ако са заявили официално намерението си да се върнат в страната в
срок от две години.
Там, където съществуват, националните политики на лишаване от избирателни права
обикновено се обосновават с факта, че след като гражданите са живели за определен
период в чужбина, връзката им с обществото в съответната държава отслабва. Този
аргумент следва да бъде преразгледан с оглед на актуалните социално-икономически и
технологични реалности, факта, че гражданите могат да пътуват по-лесно, и поактивното социално и културно взаимодействие в рамките на ЕС. Пребиваването в
друга държава от ЕС вече не предполага окончателно прекъсване на връзките с
държавата на произход, както често се е случвало в миналото. В днешния ден
гражданите на ЕС следва да имат възможност да решат сами дали желаят да продължат
да участват в политическия живот на държавата, чиито граждани са, или да се включат
в политическия живот на приемащото общество. Обсъжданията в рамките на
съвместното изслушване на Европейския парламент и на Комисията относно
гражданството на ЕС, проведено на 19 февруари 2013 г., също подчертаха
противоречивия характер на лишаването на гражданите на ЕС от основни политически
права на основанието, че те са упражнили своето основно право на свободно движение
като граждани на ЕС. Хората, които са упражнили правото си на свободно движение,
могат да се окажат в по-неблагоприятно положение, отколкото ако биха останали в
собствената си държава или биха съкратили пребиваването си в друга държава от ЕС.
Пред националните съдилища са заведени дела за оспорване на съответствието на
националните политики на лишаване от избирателни права със законодателството на
ЕС64, но до момента към Съда на ЕС не е отправяно преюдициално запитване.
Гражданите и правото им да участват в избори в тяхната държава на местопребиваване
Гражданството на ЕС включва правата на гражданите на ЕС да избират и да бъдат
избирани в местни и европейски избори в държавата на местопребиваване при същите
условия, както и гражданите на тази държава. Тези права дават конкретно изражение на
принципа на недискриминация между местните граждани и чуждестранните граждани
и позволяват на гражданите на ЕС да се интегрират по-ефективно и да участват в
демократичния живот на държавата на местопребиваване65. Те обаче не обхващат найважните равнища на политическо участие: националното равнище и, в 13-те държави
членки, където на регионите са предоставени законодателни правомощия,
регионалното равнище66.
Тази асиметричност предполага, че гражданите на ЕС, които са интегрирани като
членове на общността на местно равнище, са лишени от ефективна възможност да
изразяват позициите си по решенията на националните законодателни органи, които ги
64

65
66
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Например в делото Preston Висшият съд и Апелативният съд на Обединеното кралство са
отхвърлили иска на гражданин на Обединеното кралство, който е живял в Испания в
продължение на над 15 години и е оспорвал своето лишаване от избирателни права. Подадената
молба за получаване на право на обжалване пред Върховния съд е отхвърлена, без да е
отправено преюдициално запитване.
Преамбюли към Директиви 93/109/ЕО и 94/80/ЕО.
Тринадесетте държави членки, където на регионите са предоставени законодателни правомощия,
са Австрия (Länder), Белгия (Régions), Чешката република (Kraje), Дания (Amtskommuner),
Германия (Länder) , Испания (Comunidades autónomas), Франция (Régions), Италия (2 автономни
провинции и 20 региона), Нидерландия (provinciale staten), Полша (województwo), Словакия
(Kraje), Швеция (Landstingsfullmäktige) и Обединеното кралство.
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засягат пряко. Това несъответствие в равното третиране и в политическото участие на
гражданите на ЕС, които упражняват своето основно право на свободно движение и
пребиваване на територията на ЕС, се увеличава с напредъка на европейската
интеграция и с нарастващото значение на усилията за насърчаване участието на
гражданите на ЕС в демократичния живот на Съюза.
В рамките на обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. и в
проучването на Евробарометър относно избирателните права от 2013 г. съответно 72 %
и 67 % от респондентите са заявили, че гражданите на ЕС, които са граждани на други
държави от ЕС, следва да имат право да гласуват в националните избори в държавата
на местопребиваване. Този резултат представлява съществено увеличение в сравнение
с 2010 г. (+17 процентни пункта).
Q19b. Ако пребивавахте в друга държава от ЕС, според Вас
има ли основания да придобиете право да гласувате на
национални избори в държавата, където пребивавате?

10%

18%

72%

Да

Не

Без отговор

Източник: обществената консултация относно гражданството на ЕС през 2012 г. База: всички респонденти.
Q2.2 Нека разгледаме ситуация, в която гражданин на ЕС живее в друга
държава от ЕС, различна от собствената си държава (т.е. тази, на която е
гражданин).
Според Вас има ли основания този гражданин да получи право да гласува
на национални избори в държавата, където живее?

3%
7%
30%

50%
43%
67%

Да

Вътрешен кръг: FL292 (2010)
Външен кръг: FL364 (2012)

Не

Не зная

ЕС 27

Източник: проучване на Евробарометър относно избирателните права от 2013 г.
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Що се отнася до регионалните избори, 64 % от респондентите в проучването на
Евробарометър относно избирателните права от 2013 г. заявяват, че гражданите на ЕС
следва да имат право да гласуват (в държавите, където се провеждат такива избори). И
този резултат представлява съществено увеличение в сравнение с резултатите от 2010 г.
(+10 процентни пункта).
EС27

Q2.3 Нека разгледаме ситуация, в която граждан на ЕС живее в друга държава от ЕС,
различна от собствената си държава (т.е. тази, на която е гражданин).
Трябва ли този гражданин да има право да гласува и да се кандидатира за участие
в регионални избори, организирани в държавата, където живее, ако там се
провеждат регионални избори?

4%

7%

32%

39%

54%

64%

Да

Вътрешен кръг: FL292 (2010)
Външен кръг: FL364 (2012)

Не

Не зная

ЕС 27

Източник: проучване на Евробарометър относно избирателните права от 2013 г.

Предоставянето на гражданите на ЕС, пребиваващи в друга държава от ЕС, на правото
да решават сами, в зависимост от връзките, които поддържат с държавата членка, чиито
граждани са, или които са създали с държавата членка на местопребиваване, в коя от
тези две държави желаят да упражняват своите основни политически права, ще даде
нов импулс на тяхното включване и участие в демократичния живот на Съюза.
Процесът на укрепване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, е залегнал в
самия Договор (например в член 25 от ДФЕС). В контекста на по-широкия процес на
размисъл относно бъдещето на Европейския съюз Комисията ще проучи
възможностите за даване на правото на гражданите на ЕС да участват в национални и
регионални избори в техните държави на местопребиваване.
Гражданите и техният достъп до европейски дебат
Понастоящем 68 % от гражданите на ЕС не се чувстват достатъчно информирани по
европейските въпроси, а 74 % от хората, които имат отрицателно мнение за ЕС,
посочват, че не са добре информирани за Съюза. Въпреки все по-масовото използване
на интернет и на социалните медии, по-специално сред по-младите граждани,
телевизията все още е предпочитаният от повечето хора (58 %) източник на
информация по европейските въпроси67. Директивата за аудиовизуалните медийни
67
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Стандартно проучване на Евробарометър № 78, „Report on media use in the European Union“
(Доклад
за
използването
на
медиите
в
Европейския
съюз),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_media_en.pdf.
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услуги68 насърчава медийния плурализъм посредством отваряне на националните
пазари за излъчващи оператори и доставчици на видео по заявка от други държави в
ЕС. Освен това интернет улеснява достъпа до съдържание от други държави членки.
Националните телевизионни канали обаче често отразяват европейските теми от
национална гледна точка и за национална аудитория. Предоставянето на гражданите на
информация по европейските въпроси от европейска гледна точка, както и от гледните
точки на други държави членки, може да осигури разширяване на европейското
обществено пространство и да допринесе за по-информиран демократичен дебат69.
Действие 12: Комисията:
- ще стимулира осведомеността на гражданите на ЕС за техните права,
произтичащи от европейското им гражданство, и по-конкретно за техните
избирателни права, като издаде в Деня на Европа през май 2014 г. наръчник,
представящ на разбираем и достъпен език правата на гражданите на ЕС;
- ще предложи конструктивни начини за осигуряване на пълноценното участие на
гражданите на ЕС, живеещи в друга държава от ЕС, в демократичния живот на
Съюза чрез запазване на правото им да гласуват в националните избори в тяхната
държава на произход; и
- ще проучи през 2013 г. начини за укрепване и развитие на европейското
обществено пространство въз основа на съществуващите национални и
европейски структури с цел да се преодолее настоящата фрагментираност на
общественото мнение съобразно националните граници.
3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НОВ ИМПУЛС ЗА ГРАЖДАНСТВОТО НА ЕС

Чрез Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. и широките консултации, които
допринесоха за оформянето на неговото съдържание, Комисията се опира на опита на
гражданите, за да гарантира, че те имат възможност да се възползват пълноценно в
ежедневието си от своите права като граждани на ЕС и от предимствата, които
произтичат от гражданството на Съюза.
Докладът и свързаните с него дебати представляват, заедно с Европейската година на
гражданите70 и текущите граждански диалози71, стъпки в усилията за въвличане на
гражданите, наред с политиците, експертите и гражданското общество, през периода до
предстоящите през 2014 г. избори за Европейски парламент в истински дебат относно
68
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Директива 2010/13/ЕО за координирането на някои разпоредби, установени в закони,
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на
аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), ОВ L 95,
стр. 1—24.
Вж. речта за състоянието на Съюза през 2012 г. на председателя на Комисията Барозу: „Бих
искал да стана свидетел на развитието на едно европейско обществено пространство, в което
европейските въпроси се дискутират и обсъждат от европейска гледна точка. Не можем да
продължаваме да се опитваме да разрешаваме европейските проблеми само на национално
равнище.“, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_bg.htm; вж. също резолюцията на
Европейския парламент от 7 септември 2010 г. „Журналистиката и новите медии — създаване на
публична сфера в Европа“, (2010/2015(INI)) и речта на федералния президент на Германия
Йоахим Гаук за Европа, произнесена на 22 февруари 2013 г.,
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2013/130222Europe.html.
http://europa.eu/citizens-2013/bg/home
http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm
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пътя към по-силен и все по-тесен Съюз, който поставя гражданите в центъра на
своите действия.
Както председателят Барозу подчерта в своята реч за състоянието на Съюза през
2012 г., „Европа трябва да бъде все по-демократична“. Гражданите на ЕС ще продължат
да задълбочават проекта, ако виждат конкретните ползи от него за себе си и за своите
семейства, ако се идентифицират с неговата цел и визия и ако участват в процеса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Последващи стъпки във връзка с Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: 25
изпълнени действия
В Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. бяха описани 25 действия, предвидени от
Комисията за премахване на основните пречки, с които се сблъскват европейците,
когато упражняват своите права като граждани на ЕС в различни ситуации в
ежедневието. В настоящото приложение са представени основните действия, които
Комисията е предприела, за да изпълни ангажиментите, поети през 2010 г.72
По-голяма правна сигурност относно имуществения режим на международните
двойки — действие 1
На 16 март 2011 г. Комисията прие две предложения за регламенти относно
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения:
- по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи73 и
- в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства74.
Предложените регламенти имат за цел да помогнат на международните двойки, които
решават имуществени въпроси в случаи на развод, законна раздяла или смърт, да
определят приложимото законодателство и компетентния съд. Освен това те съдържат
правила относно признаването и изпълнението на съдебни решения, отнасящи се до
имуществото на двойката във всички държави членки, въз основа на единна процедура.
Според направената оценка по този начин двойките получават възможност да спестят
средно между 2 000 и 3 000 EUR на случай в зависимост от сложността на случая.
Премахване на тежките и скъпоструващи формалности във връзка с
трансграничното използване на документи, удостоверяващи гражданското
състояние, и улесняване на трансграничния достъп до правосъдие — действия 2
и3
Действие 2
На 14 декември 2010 г. Комисията публикува зелена книга „По-малко
административни процедури за гражданите: насърчаване на свободното движение на
официални документи и признаването на действието на актовете за гражданско
състояние“75 и проведе обществена консултация до 10 май 2011 г. На 24 април
2013 г. Комисията представи предложение за регламент76, който ще улесни
европейските граждани във връзка с признаването на официалните документи,
изисквани в трансгранични ситуации (например удостоверения за раждане, смърт или
брак, както и документи, свързани с недвижимо имущество). Предложените правила
осигуряват намаляване на бюрократичната тежест посредством опростяване на
административните формалности. Наред с това те ще осигурят намаляване на разходите
72
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Информацията за последващите стъпки във връзка с 25-те действия, представени в доклада за
2010 г., ще се актуализира периодично,
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.
Предложение за Регламент за насърчаване на свободното движение на гражданите и
предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския
съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, COM(2013) 228.
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за превод, свързани с използването на официални документи в ЕС. С предложението се
въвеждат също и многоезични стандартни удостоверения на ЕС за раждане, смърт, брак
и др., които гражданите могат да поискат да им бъдат издадени.
Действие 3
През юли 2010 г. Комисията стартира Европейския портал за електронно
правосъдие, който е замислен като място за единен електронен достъп в областта на
правосъдието за целия ЕС. Гражданите, които са изправени пред определени събития
като развод, смърт, съдебни производства или дори преместване в ново жилище и
които се нуждаят от съдействието на съд в друга държава от ЕС за упражняване на
правата си, могат бързо да получат отговори на редица въпроси. По-конкретно те могат
да намерят адвокат в друга държава, да научат как да избегнат скъпоструващи съдебни
производства, като предпочетат процедура на медиация, къде да предявят своя иск,
законодателството на коя държава членка се прилага към техния случай и дали имат
право на правна помощ.
Укрепване на защитата на заподозрените лица и обвиняемите в наказателни
производства и на жертвите на престъпления — действия 4 и 5
Действие 4
На 8 юни 2011 г. Комисията представи предложение за Директива77 относно правото
на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация
при задържане, с цел да гарантира, че всички обвиняеми в наказателни производства
се ползват с единен основен набор от права без разлика на своето гражданство и на това
в коя държава от ЕС се осъществява производството. Предложението съдържа общи за
ЕС минимални стандарти относно правото на заподозрените лица и на обвиняемите в
наказателни производства на достъп до адвокат и при задържането им да могат да
осъществят комуникация с избрано от тях лице, като например роднина, работодател
или консулска служба78.
Действие 5
На 18 май 2011 г. Комисията представи:
съобщение относно „утвърждаване на правата на жертвите в ЕС“79, в което
е изложена позицията на Комисията относно действията във връзка с жертвите на
престъпления;
предложение за Директива за установяване на минимални стандарти за
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления80, чиято цел е
укрепване на съществуващите национални мерки чрез въвеждане на общи за ЕС
минимални стандарти с цел всички жертви да се ползват с единен основен набор от
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COM(2011) 326.
Това предложение е част от поредица мерки, които се въвеждат с цел установяването на ясни
права в целия ЕС и гарантирането на основни човешки права като правото на справедливо
съдебно производство и правото на защита. През ноември 2010 г. влезе в сила Директивата
относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, която следва да бъде
транспонирана в националните законодателства до 27 октомври 2013 г., а Директивата относно
правото на информация в наказателното производство влезе в сила на 21 юни 2012 г. и следва да
бъде транспонирана до 2 юни 2014 г.
COM(2011) 274.
COM(2011) 275.
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права без разлика на своето гражданство и на това в коя държава от ЕС е извършено
престъплението; и
предложение за Регламент относно взаимното признаване на мерки за
осигуряване на защита по граждански дела81 (което допълва Директивата относно
европейската заповед за защита82 от 2012 г., приложима към мерките за осигуряване на
защита, постановени по наказателни дела). Предложението има за цел да гарантира, че
жертвите на насилие ще могат да се ползват от мярка за осигуряване на защита,
постановена срещу извършителя, дори когато пътуват или се преместват в друга
държава от ЕС.
Въз основа на предложението на Комисията на 25 октомври 2012 г. беше приета
Директива 2012/29/ЕС83 за установяване на минимални стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Минималните правила,
установени с тази директива, гарантират, inter alia, че жертвите биват третирани с
уважение, получават информация за своите права и за своите случаи, и имат
възможност да участват активно в производството. Освен това тези правила гарантират
съществуването на мерки за подкрепа на жертвите във всички държави членки, както и
идентифицирането и осигуряването на подходяща защита на жертвите, които имат
специфични нужди от защита поради своята уязвимост (включително децата).
Премахване на проблемите, свързани с данъчното облагане в трансгранични
ситуации, особено по отношение на данъчното облагане на автомобили84, и
опростяване на процедурите за пререгистриране на автомобили — действие 6
На 20 декември 2010 г.85 Комисията публикува съобщението „Премахване на
данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС“, в което
идентифицира най-сериозните данъчни проблеми, с които се сблъскват гражданите на
ЕС в трансгранични ситуации, и обяви своето намерение да внесе предложения в някои
конкретни области, а също така, по-общо, да подпомогне държавите членки с цел
повишаване съвместимостта на данъчните им системи и по-ефективно сътрудничество
между тях в интерес на гражданите на ЕС. Освен това Комисията установи нарушения
на законодателството на ЕС и предприе необходимите действия срещу съответните
държави членки.
В съобщението „Двойно данъчно облагане в рамките на единния пазар“86 от
11 ноември 2011 г. са идентифицирани основните проблеми, свързани с двойното
данъчно облагане в ЕС, и са набелязани конкретни мерки за преодоляване на тези
проблеми, които Комисията ще предложи на държавите членки, като например
създаване на форум по двойното данъчно облагане и приемане от държавите членки на
кодекс за поведение и механизъм за уреждане на спорове.
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COM(2011) 276.
Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г., ОВ L 338,
стр. 2.
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на
Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета, ОВ L 315, стр. 57.
Включително данъците при регистрация и данъците върху превозните средства.
COM(2010) 769.
COM(2011) 712.
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На 15 декември 2011 г. Комисията прие всеобхватна инициатива за данъчното
облагане на наследствата, включваща препоръка87, чиято цел е да стимулира
държавите членки да работят за решаване на проблемите в областта на двойното или
многократното данъчно облагане на едно и също наследство. Освен това Комисията
предостави на държавите членки насоки за осигуряване на недискриминационен
характер на техните системи за данъчно облагане на наследствата. Комисията също
така извърши преглед на националните данъчни разпоредби, приложими към случаите
на трансгранично наследяване, и предприе необходимите действия срещу съответните
държавите членки. През 2014 г. Комисията ще изготви доклад.
Между 3 март и 26 май 2011 г. Комисията проведе обществена консултация с цел да
установи основните трудности, които гражданите на ЕС срещат във връзка с
регистрацията на автомобили, които вече са регистрирани в друга държава членка. На
тази основа на 4 април 2012 г. Комисията прие предложение за Регламент,
опростяващ значително процедурите за пререгистриране88. Целта на тази
инициатива е намаляване на ненужната административна тежест, което ще осигури
спестяване на общо не по-малко от 1,5 млрд. EUR годишно за предприятията,
гражданите и органите за регистрация.
С цел да работи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват гражданите на ЕС
във връзка с трансграничното данъчно облагане на моторните превозни средства, на
14 декември 2012 г. Комисията представи съобщението „Укрепване на единния
пазар чрез премахване на трансграничните данъчни пречки за леки
автомобили“89. В него се разяснява законодателната уредба на ЕС в областта на
данъчното облагане на леките автомобили. Съобщението също така представя найдобри практики, които държавите членки следва да прилагат, като например
информиране на гражданите за техните права и задължения във връзка с данъчното
облагане на леки автомобили в трансгранични ситуации и възстановяването на част от
платените данъци при регистрацията на автомобили, които са окончателно
прехвърлени в друга държава членка, с цел избягване на двойно данъчно облагане. В
придружаващия съобщението работен документ на службите на Комисията90 тя прави
преглед на възможностите за права защита, достъпни за гражданите на ЕС и
икономическите оператори, към които се прилага законодателството на ЕС.
Оказване на съдействие на гражданите на ЕС да се възползват изцяло от
трансгранични здравни услуги и технологията за електронно здравеопазване —
действие 7
Директива 2011/24/ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно
обслужване91 влезе в сила на 24 април 2011 г. и следва да бъде транспонирана в
националното законодателство до 25 октомври 2013 г. Директивата внася яснота
относно правата на пациентите за достъп до безопасно и висококачествено лечение
през границите в ЕС и за възстановяване на съответните разходи.
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2011/856/ЕС.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на
прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в рамките на единния
пазар, COM(2012) 164.
COM(2012) 756.
SWD(2012) 429.
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на
пациентите при трансгранично здравно обслужване, ОВ L 88, стр. 45.
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С Директива 2011/24/ЕС беше създадена мрежа от национални органи, отговарящи
за електронното здравеопазване, наричана Мрежа за електронно здравеопазване.
Една от целите на тази мрежа е изготвянето на насоки, с които ще бъде определен
минимален набор от данни на пациентите, с цел улесняване на трансграничния обмен
на тези данни между държавите членки92. Освен това мрежата ще оказва съдействие на
държавите членки за разработване на съвместни мерки за идентифициране и
удостоверяване на данните, така че да се улесни тяхното прехвърляне.
Наред с посочените по-горе действия, на 6 декември 2012 г. Комисията публикува
Работен документ на службите на Комисията относно приложимостта на
действащото законодателство на ЕС към телемедицинските услуги93, с който
разясни законодателната рамка за телемедицинските услуги, предоставяни през
границите. Този документ придружава Плана за действие на Комисията за електронно
здравеопазване за периода 2012—2020 г., в който е изложена визията на ЕС за пошироко въвеждане на услуги за електронно здравеопазване, както и за предоставяне на
нови възможности на пациентите и здравните работници във връзка с използването от
тях на такива услуги.
И накрая, с оглед на това на европейците да бъде предоставен сигурен интернет
достъп до медицинските им данни, Комисията финансира (през периода от януари
2012 г. до края на 2014 г.) два пилотни проекта94, в които участват над 20 региона в
различни държави членки.
Пълно прилагане на правото на консулска закрила в трети държави на
гражданите на ЕС в затруднено положение — действие 8
На 23 март 2011 г. Комисията представи съобщението „Консулска закрила за
гражданите на ЕС в трети държави: актуално състояние и перспективи“95, с което
обяви конкретни действия за повишаване ефективността на правото на гражданите на
ЕС да бъдат подпомагани в трети държави, включително в ситуации на криза, от
дипломатическите и консулските органи на всички държави членки. На същата дата
Комисията откри специален уебсайт за консулска закрила96, предназначен за
гражданите, които търсят информация за консулската закрила, адресите на консулските
или дипломатическите представителства в държавите извън ЕС и достъп до онлайн
информация за пътуващите, предоставена от всички държави членки.
На 14 декември 2011 г. Комисията прие предложение за Директива относно
консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина97.
Повишаване на осведомеността на гражданите и гарантиране упражняването на
техните права при покупка на ваканционни пакети и при пътуване в качеството
им на пътници и туристи, и премахване на пречките за лицата с увреждания —
действия 9, 10, 11 и 12
Действие 9
92
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Във връзка с тази цел работата на мрежата се подпомага от Съвместното действие във връзка с
инициативата за управление на електронното здравеопазване (eHGI) и Съвместното действие
относно регистрите на пациентите (PARENT).
SWD(2012) 414.
Проектите SUSTAINS и PALENTE.
COM(2011) 149.
http://ec.europa.eu/consularprotection.
COM(2011) 881.
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Комисията извърши обстоен анализ на пазара на туристически пакети, включително на
потенциалните варианти на политиката в отговор на промените, настъпили на този
пазар от приемането на действащата директива през 1990 г. Тези промени включват поконкретно въвеждането и популяризирането на интернет като канал за дистрибуция,
което промени начина, по който потребителите организират своите ваканционни
пътувания. Неотдавна Комисията организира няколко консултации с участието на
организации на потребителите, заинтересовани страни от отрасъла и държави членки, и
планира да представи своето предложение за по-нататъшните действия до лятото на
2013 г.
Действие 10
Новото европейско законодателство, което влезе в сила през 2012 и 2013 г., гарантира,
че пътниците се ползват с еднакви основни права навсякъде в Европа, независимо от
това дали пътуват със самолет, влак, кораб или автобус: Регламент (ЕС) № 1177/201098
относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни
пътища, влезе в сила на 6 януари 2011 г., а Регламент (ЕС) № 181/201199 относно
правата на пътниците в автобусния транспорт влезе в сила на 20 март 2011 г. Тези
нови нормативни актове гарантират, че пътниците, които използват всички тези видове
транспорт, имат право да получават информация и помощ при възникване на проблеми,
свързани с тяхното пътуване. По-специално лицата с увреждания и лицата с ограничена
подвижност ще се ползват със защита и безплатна помощ при пътуване.
Между 2010 и 2012 г. Комисията организира европейска кампания за повишаване на
осведомеността относно правата на пътниците за предоставяне на информация за
правата на пътуващите във въздушния и железопътния транспорт в цяла Европа, в
рамките на която на 4 юли 2012 г. на 28 летища беше проведено общоевропейското
информационно събитие „Информационен ден на летището“. Работата на Комисията за
повишаване осведомеността относно правата на пътниците във всички видове
транспорт ще продължи в рамките на нова европейска информационна кампания, която
ще се проведе от 2013 до средата на 2015 г.
Освен това на 13 март 2013 г. Комисията направи предложение за преразглеждане на
правата на пътниците във въздушния транспорт100, което би утвърдило прилагането на
тези права чрез поясняване на правните текстове и чрез засилено прилагане и укрепени
механизми за разглеждане на оплакванията.
Действие 11
На 15 ноември 2010 г. Комисията прие Стратегията за хората с увреждания за
периода 2010—2020 г.101, чиято цел е хората с увреждания да получат възможности да
упражняват правата си и да участват пълноценно в обществото. В центъра на
вниманието на стратегията е премахването на пречките в осем основни области:
достъпност, участие, равенство, заетост, образование и обучение, социална закрила и
здраве.
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Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на
пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004, ОВ L 334, стр. 1.
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на
пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, ОВ L 55, стр.
1.
COM(2013) 130.
COM(2010) 636.
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На 11 април 2011 г. Комисията представи доклад относно Регламент (ЕО)
№ 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена
подвижност при пътувания с въздушен транспорт102, в който са набелязани неясни
области във връзка с прилагането на регламента. Като последваща мярка във връзка с
този доклад през юни 2012 г. Комисията публикува Насоки103 за националните
органи и заинтересованите страни в сектора на въздушния транспорт, които
съдържат разяснения и са насочени към подобряване прилагането на регламента.
Новата кампания на Комисията за повишаване на осведомеността, която ще бъде
предприета в средата на 2013 г., ще включва специфични действия, посветени на
пътниците с увреждания и пътниците с ограничена подвижност. На 11 март 2013 г.
Комисията прие Директива 2013/9/ЕС104, която въвежда изрични основни изисквания
по отношение на достъпността на железопътната система за лица с увреждания и
пътници с ограничена мобилност.
Друга насока в дейността на Комисията е свързана с текущия процес на
стандартизиране на достъпността на застроената среда. Комисията изготви
проучване, в което е описана фрагментираната ситуация в ЕС и е направен преглед на
повече от 250 наредби, стандарти и насоки, а през 2013 г. тя ще работи за изготвяне на
европейски стандарт.
Наред с горното на 3 декември 2012 г. Комисията връчи за трети път наградата
„Достъпен град“. Тази награда се присъжда ежегодно във връзка с Европейския ден на
хората с увреждания на градове с повече от 50 000 жители, които реализират образцови
инициативи за подобряване достъпността на градската среда. До момента наградата е
присъждана на Берлин през 2012 г., Залцбург през 2011 г. и Авила през 2010 г.
И накрая, от 12 декември 2011 г. до 29 февруари 2012 г. Комисията проведе
обществена консултация като част от подготовката за Европейски акт за
достъпност. Целта на тази инициатива е да гарантира, че хората с увреждания имат
достъп до необходимите стоки и услуги в държавите членки. Тя ще съдейства и на
хората с ограничена мобилност, като например възрастните хора.
Действие 12
С оглед повишаване на потребителското доверие в туристическите услуги Комисията
създаде европейския етикет за качество, чрез който се стреми да осигури
последователност в оценяването на качеството на услугите, предлагани на
потребителите. Освен това Комисията се стреми към повишаване на броя на
гражданите, които имат възможност да отидат на почивка, независимо от това, че имат
увреждания или изпитват трудности, свързани с тяхната възраст или икономическо
положение. За тази цел Комисията насърчава повишаването на осведомеността сред
предприятията относно ползите от инвестициите в достъпност, стимулира туризма през
неактивния сезон и осъществява специфични комуникационни дейности, за да
популяризира дестинации за устойчив туризъм.
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Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно изпълнението и
последиците от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при
пътувания с въздушен транспорт, COM(2011) 166.
SWD(2012) 171 - http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2012-06-11-swd-2012171_en.pdf.
Директива 2013/9/ЕС на Комисията за изменение на приложение III към Директива 68/57/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Общността, OВ L 68, стр.55.
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Повишаване осведомеността на потребителите относно техните права и
съществуващите средства за правна защита, и улесняване на бързото и евтино
извънсъдебно решаване на потребителски спорове — действия 13 и 14
Действие 13
В съответствие с целта на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа за
стимулиране на осведомеността за, и разбирането на цифровите права на гражданите,
на 17 декември 2012 г. Комисията представи Кодекса на ЕС за правата в онлайн
среда105. Този кодекс не въвежда нови права, но излага по прозрачен и разбираем начин
основните предвидени в законодателството на ЕС принципи и права на гражданите,
които ги защитават при използване на онлайн услуги, покупки на стоки онлайн и в
случаи на конфликт с доставчиците на тези услуги. Макар че разпоредбите на кодекса
нe представляват правни норми, описаните в него права и принципи са залегнали в
задължителни норми на националните законодателни актове, чрез които са
транспонирани нормите на ЕС, които регламентират тези права и принципи.
Действие 14
С цел да улесни бързото и евтино извънсъдебно решаване на потребителски спорове в
ЕС на 29 ноември 2011 г. Комисията представи пакет законодателни предложения,
включващ предложение за Директива за алтернативно решаване на потребителски
спорове (АРС)106 и предложение за Регламент за онлайн решаване на потребителски
спорове (ОРС)107. Европейският парламент и Съветът приеха двете предложения през
декември 2012 г. Законодателните актове ще бъдат публикувани през юни 2013 г.
- Директивата за алтернативно решаване на потребителски спорове ще предостави
на потребителите механизъм за извънсъдебно решаване на споровете им с търговци във
връзка с проблеми със закупени от тях продукти или услуги (с изключение на спорове,
свързани със секторите на здравеопазването и образованието), посредством ангажиране
на структура за АРС (например помирител, посредник, арбитър, омбудсман, съвет по
жалбите и др.). Структурата за АРС следва да отговаря на определени изисквания за
качество (например прозрачност, независимост, справедливост и ефективност) и следва
да гарантира резултат от процедурата в срок от 90 дни. Онлайн търговците трябва да
информират потребителите за механизма за АРС.
- Регламентът за онлайн решаване на потребителски спорове предвижда създаване
на европейска онлайн платформа, която предоставя на потребителите и предприятията
единен портал за достъп за решаване изцяло онлайн и в срок от 90 дни на спорове,
отнасящи се до покупки, направени онлайн. Онлайн търговците трябва да информират
потребителите за механизма за ОРС.
Механизмите за АРС и ОРС са по-бързи, по-евтини и по-лесни за употреба в сравнение
със съдебните производства, като според направените прогнози се очаква да спестяват
на потребителите в цяла Европа около 22,5 млрд. EUR годишно.
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Пълният текст на кодекса и обобщените му версии са достъпни на уебсайта на Програмата в
областта на цифровите технологии за Европа, а опростена версия на текста е публикувана на
портала „Вашата Европа — Граждани“ в новия раздел „Вашите права онлайн“.
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на
потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО
(Директива за АРС за потребители), COM(2011) 793.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на
потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители), COM(2011) 794.
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Комисията продължи да полага усилия за популяризиране на медиацията, тъй като този
способ за решаване на спорове има потенциал за реализиране на значителни икономии
на време и средства за гражданите. Правилата на ЕС относно медиацията се съдържат в
директива108, приета на 21 май 2008 г., която държавите членки трябваше да
транспонират в националните си законодателства до 21 май 2011 г. През юли 2012 г.
Комисията предприе проучване за обстойна оценка на транспонирането на
директивата от държавите членки, която беше посветена и на значението на
популяризирането на активната употреба на медиацията с оглед на целта за по-удобно
за гражданите правосъдие. Освен това този анализ ще позволи на Комисията да
определи дали е налице необходимост от допълнителни действия.
Улесняване на мобилността на европейските граждани в рамките на ЕС и на
упражняването на техните права на социална сигурност — действия 15 и 16
Действие 15
Комисията води стриктна политика на прилагане с цел пълно и правилно
транспониране и прилагане правилата на ЕС за свободно движение в целия Европейски
съюз. В резултат на тази политика по-голямата част от държавите членки внесоха
съответните изменения в своето национално законодателство или поеха ангажимент да
приемат в определени срокове изменения, гарантиращи пълното съответствие с тези
правила. Решените проблеми включват неправилното или непълното транспониране на
разпоредбите на законодателството на ЕС относно правата на влизане и пребиваване на
членове на семействата на граждани на Съюза, включително еднополови партньори,
условията за издаване на визи и разрешения за пребиваване на членове на семейства,
които са граждани на трети държави, и гаранциите срещу експулсиране. По седем от
общо 12 открити процедури за нарушения Комисията изпрати мотивирано становище
до съответните държави членки, което е последната стъпка преди отнасянето на
въпроса пред Съда на ЕС. По-подробна оценка по този въпрос се съдържа в Доклада
относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2011—2013 г. (доклад
по член 25 от ДФЕС), приложен към Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.
На 26 април 2013 г. Комисията внесе предложение за Директива относно мерки,
улесняващи ефективното упражняване на правото на свободно движение на
работниците в ЕС109. Това предложение е насочено към по-ефективно прилагане на
правата на свободно движение на работниците и към предотвратяване на
дискриминацията на основание на гражданството. По-конкретно държавите членки ще
бъдат задължени да създадат органи на национално равнище, които ще предоставят
информация за правата на мобилните работници от ЕС и ще оказват съдействие на
лицата, които са подложени на дискриминация на основание на гражданството. Освен
това държавите членки ще трябва да гарантират на мобилните работници от ЕС, които
смятат, че са жертви на дискриминация, достъп до ефективни механизми за правна
защита на национално равнище, както и да гарантират възможността асоциации и
организации, като например профсъюзи и НПО, да участват в административни или
съдебни производства от името или в подкрепа на работници мигранти от ЕС, които са
жертви на дискриминация.
108
109
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Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои
аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване
на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение
на работници, COM(2013) 236.
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За по-голяма осведоменост на гражданите на ЕС и по-лесен достъп до информация
относно тяхното право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС, през
2010 г. Комисията публикува просто и достъпно формулирана информация за
приложимите правила на ЕС и за това как гражданите да извлекат ползи от това право.
Тази информация бе публикувана на специално посветения портал „Вашата
Европа“110, който предоставя достъп и до персонализирани услуги за съдействие, както
и в публикуваната през 2012 г. брошура „Вашата Европа, вашите права“111. Освен това
през 2013 г. Комисията публикува актуализирана версия на наръчника за
гражданите на ЕС относно свободата на движение и пребиваване в Европа, в който
представи в удобна за възприемане форма правата и възможностите, с които te
разполагат112.
Действие 16
За да се подпомогне гражданите, които се движат в Европа, да упражняват своите права
на социална сигурност, Комисията разработва Система за електронен обмен на
данни за социалната сигурност (EESSI), информационна система, чиято цел е да
помогне на институциите за социална сигурност в ЕС да осъществяват помежду си побърз и сигурен обмен на информация. Посредством тази система комуникацията между
националните институции за социална сигурност се осъществява чрез структурирани
електронни документи, които заместват обмена на документи на хартиен носител. Тази
система ще носи важни ползи на гражданите, тъй като позволява по-добро управление
и по-бързо изчисляване и изплащане на обезщетенията от системата за социална
сигурност и намаляване на грешките при обработката на исканията.
Комисията и държавите членки понастоящем разработват централната система и ще
насочат усилията си за подпомагане подготовката на националните институции за
социална сигурност за работа в електронна среда.
Премахване на пречките пред упражняването на политическите права на
гражданите — действия 17, 18, 19 и 20
Предприетите от Комисията инициативи за премахване на пречките, с които се
сблъскват гражданите на ЕС, които желаят да участват в европейски избори, са
представени в съобщението на Комисията от 12 март 2013 г. „Подготовка за
европейските избори през 2014 г.: подобряване на демократичността и
ефикасността на тяхното провеждане“113 и са обобщени в Доклада относно
напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2010—2013 г. (доклад по член
25 от ДФЕС), който е приложен към Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.
В настоящия раздел е представен обобщен преглед на постигнатия напредък във връзка
с два допълнителни въпроса, идентифицирани в Доклада за гражданството на ЕС за
2010 г.
Първо, както е посочено във връзка с действие 18, Комисията води стриктна
политика на прилагане с цел да гарантира, че всички държави членки позволяват на
гражданите на ЕС, които не са техни граждани, да основават политически партии
или да стават техни членове. Принципът на забрана на дискриминацията на
основание на гражданството предполага да се отмени официално изискването за
110
111
112
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гражданство, предявявано като условие към гражданите на Съюза, за да могат да бъдат
избирани или да избират в общински или европейски избори, а също и премахването на
всички мерки, които могат да им попречат да упражнят това право при равни условия,
както е гарантирано от Договора.
Забраната за граждани на ЕС, които не са граждани на съответната държава, да
членуват в политическа партия ги лишава от възможността да се възползват от
основната платформа за политическо участие, по-специално по време на избори, и се
отразява неблагоприятно на техните възможности да бъдат избрани в сравнение с
местните граждани. Комисията предприе действия срещу седем държави членки, а
четири случая бяха удовлетворително разяснени и приключени.
Второ, както е посочено във връзка с действие 20, през 2011 г. Комисията предприе
политически диалог с държавите членки, чиито граждани могат да изгубят
политическите си права в своята държава на произход (да бъдат лишени от
избирателни права), ако живеят в друга държава членка за определен период от време.
Целта беше да се намери решение, позволяващо гражданите на ЕС да не губят правото
си да участват в национални избори в нито една държава като последица от това, че са
упражнили правото си на свободно движение. По-конкретно Комисията изпрати писма
до съответните държави членки, в които обясни позициите си и ги прикани да участват
в общо обсъждане на този проблем. Отговорите съдържаха разяснения относно
действащото законодателство и политики, както и относно текущи дебати по темата на
национално равнище. Този диалог подчерта необходимостта да се търсят
конструктивни подходи за решаване на проблемите с цел насърчаване на участието на
гражданите в демократичния живот на ЕС на всички равнища, както е по-подробно
разяснено във връзка с действие 12, обявено в настоящия Доклад за гражданството на
ЕС.
Предоставяне на лесно достъпна информация на гражданите за техните права
като граждани на ЕС — действия 21 и 22
Действие 21
През последните три години Комисията се стреми към по-тясно интегриране на
службите за съдействие „Europe Direct“, които включват центъра за контакт „Europe
Direct“ и мрежата от около 450 информационни центъра „Europe Direct“, както и
интернет портала „Вашата Европа — Граждани“, за да предостави на гражданите
достъп до платформа за предоставяне на информация, която е изцяло многоезична
и използва множество канали: чрез интернет, по телефона, по електронната поща
и чрез лични запитвания.
Порталът „Вашата Европа“ беше изцяло преработен и понастоящем предлага
удобна за ползване практическа информация на 22 езика за правата на гражданите
на ЕС и за националните разпоредби, с които те се въвеждат в законодателствата на
държавите членки, от гледната точка на потребителите, а посетителите, които се
нуждаят от по-индивидуализирани съвети, биват насочвани към компетентните служби
за помощ и съдействие (като „Europe Direct“, „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT,
EURES, ECC-Net). Продължава работата по развитие на портала, по-специално чрез поинтензивно сътрудничество с държавите членки, за да се осигури информация за
правата на гражданите на ЕС в отделните държави (например данни за контакт на
национални органи, насоки за конкретни процедури, които трябва да бъдат изпълнени,
или документи, които трябва да бъдат предоставени, за да могат гражданите на ЕС да
упражнят правата си, и информация относно приложимите национални правила,
например при закупуване на недвижим имот). Същевременно Комисията ще продължи
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да укрепва капацитета на SOLVIT и да популяризира службата в интернет и чрез други
канали за комуникация.
През 2011 и 2012 г. на общо 450 информационни центъра „Europe Direct“ във
всички държави членки беше предоставена обстойна информация за съдържанието
на портала „Вашата Европа — Граждани“ и за това как да се използва това съдържание
за удовлетворяване на потребностите на гражданите от информация. Мисията на
новата мрежа „Europe Direct“ за периода 2013—2017 г. беше преформулирана, като
беше ясно определена ролята на информационните центрове като основни партньори
на центъра за информация с „обслужване на едно гише“, както и по отношение на
предоставяне на информация за ЕС посредством насочване на гражданите към
съответното съдържание в портала „Вашата Европа“.
Успоредно с това Комисията предприе усилия да привлече вниманието на възможно
най-голям брой европейски граждани към съществуването на службите за
съдействие „Europe Direct“ и „Вашата Европа“ като основен и удобен за гражданите
център за информация с „обслужване на едно гише“ за правата на гражданите на ЕС. В
резултат на тези усилия за повишаване на осведомеността през 2012 г. броят на
запитванията, на които отговори центърът за информация „Europe Direct“,
нарасна с повече от 20 % в сравнение с 2011 г. Порталът „Вашата Европа“ също
привлече значително по-голям брой посетители (през 2012 г. посетителите на
портала бяха почти 4,3 млн. в сравнение с 2,4 млн. през 2011 г. и 1,5 млн. през
2010 г.). Актуалните проучвания сред потребителите отчитат висока степен на
удовлетвореност: 70 % от посетителите са намерили поне отчасти търсената от тях
информация, а 93 % от потребителите дават на портала удовлетворителна или повисока оценка114.
Действие 22
С подкрепата и координацията на представителствата на Комисията в държавите
членки информационните центрове „Europe Direct“ се превърнаха във важен
канал за информация относно правата на гражданите на ЕС на местно, регионално
и национално равнище. Представителствата също сътрудничат по-активно на службата
за съдействие „Вашата Европа — Съвети“ във връзка с предоставяне на
персонализирани консултации по прави въпроси на гражданите.
Информационните центрове „Europe Direct“ понастоящем изпълняват функциите на
основен център за достъп до информация на местно равнище: те отговарят на
запитвания, отправени от техните потребители по места, или насочват гражданите към
тематични информационни услуги на ЕС и техни звена на национално равнище. През
2012 г. беше изграден автоматизиран информационен канал, който свърза мрежата с
базирания в Брюксел център за контакт „Europe Direct“. Този канал позволява на всеки
от местните информационни центрове „Europe Direct“ да изпраща запитвания директно
до центъра за контакт от името на гражданите.
В рамките на своите усилия за опростяване на достъпа на гражданите до информация за
това как да се възползват от своите права на граждани на ЕС, понастоящем Комисията
въвежда политика, според която винаги може да бъде намерен отговор, т.е. следва
114
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Констатации от проучване сред заинтересованите страни, проведено от 18 декември 2012 г. до 1
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информация за профила на посетителите на портала и тяхната удовлетвореност.
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да се изградят ефективни връзки между „Europe Direct“ и тематичните източници на
информация на ЕС, така че запитванията на гражданите винаги да получават отговор от
подходящия източник на информация, независимо от това къде са подадени.
Представителствата на Комисията в държавите членки предприеха многобройни
действия, свързани с конкретни теми или в по-общ план, за повишаване на
осведомеността и за информиране във връзка с правата на гражданите. Те също така
участваха в дейности за повишаване на осведомеността във връзка с
Европейската
гражданска
инициатива,
като
използваха
разнообразни
комуникационни средства. През 2012 г. центърът за контакт „Europe Direct“ пое
функциите на централна точка за контакт за предоставяне на информация относно
Европейската гражданска инициатива.
Повишаване на осведомеността на гражданите относно гражданството на ЕС и
правата, произтичащи от него — действия 23, 24 и 25
Действие 23
По предложение на Комисията Съветът и Европейският парламент обявиха 2013 г. за
Европейска година на гражданите115. Европейската година (www.europa.eu/citizens2013) има за цел повишаване на осведомеността на гражданите на Съюза за техните
права и съществуващите политики и програми в подкрепа на упражняването на тези
права, както и за стимулиране на дебата за политиките на Съюза и за укрепване на
гражданското и демократичното участие в тези политики.
Европейската година на гражданите предоставя множество възможности на гражданите
в целия континент да обсъждат тези важни въпроси. За постигане на целите на
Европейската година Комисията си сътрудничи тясно с множество партньори,
институции и заинтересовани страни, които имат жизненоважна роля за
разпространение на посланията на Европейската година, така че те да достигнат до
местното равнище.
Наред с това в Програмата за социално-икономически и хуманитарни науки (част от
управляваната от Комисията Седма рамкова програма за научни изследвания) е
включена отделна област на дейност, посветена на темата „Гражданинът в Европейския
съюз“. Научните изследвания в тази област са насочени към задълбочаване на знанията
за гражданството на ЕС, повишаване на осведомеността и разпространение на данни от
научни изследвания сред академичните общности, органите, определящи политиката,
организациите на гражданското общество и широката общественост. Комисията
финансира разнообразни мултидисциплинарни научноизследователски проекти,
посветени конкретно на теми, свързани с изграждането на чувство на демократична
ангажираност и участие сред гражданите на ЕС116.
Действие 24
На 15 ноември 2011 г. и на 14 декември 2011 г. съответно Комисията публикува своите
предложения за бъдещите програми „Права и гражданство“117 и „Европа за
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Решение № 1093/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно
Европейската година на гражданите (2013 г.), ОВ L 325, стр. 1.
За преглед на тези проекти вж. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/research_en.html.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма
„Права и гражданство“ за периода 2014—2020 г., COM(2011)758.
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гражданите“118. И двете предложения имат за цел предоставяне на финансова
подкрепа за гражданството на ЕС, като те са съгласувани и взаимно се допълват.
По-специално програмата „Права и гражданство“ ще бъде посветена на правата,
произтичащи от гражданството на ЕС, а чрез програмата „Европа за гражданите“ ще се
насърчава участието на гражданите в демократичния живот на Съюза. Двете програми
ще се допълват взаимно, като се използват синергиите и се избягва дублиране на
дейностите.
Главната цел на Комисията при разработването на тези предложения беше
рационализиране и опростяване119. Вследствие на това споменатите програми са
напълно съобразени с Финансовия регламент, което означава, че към тях по принцип се
прилагат същите общи правила, както и че те ще бъдат благоприятно повлияни от
елементите на опростяване, въведени в новия Финансов регламент.
Действие 25
За да се осигури висококачествено журналистическо отразяване и по-ефективно
предоставяне на информация по европейски въпроси, през пролетта на 2011 г. в
програмата на телевизионния канал „Евронюз“ бяха включени нови предавания,
а на 14 юни 2011 г. беше открито студиото на канала в Брюксел. В резултат на тези
мерки ежедневното отразяване на темите, свързани с ЕС, е по-активно и динамично,
като програмата на канала включва повече дебати и интервюта, както и предавания с
участието на граждани. Освен това Комисията подписа споразумение за партньорство с
„Евронюз“, което ще позволи подпомагането на тези инициативи да продължи в
дългосрочен план.
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Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за
периода 2014—2020 г., COM(2011)884.
Вж. съобщенията на Комисията от 8 февруари 2012 г. „Програма за опростяване на МФР за
периода 2014—2020 г.“, COM(2012) 42 и от 20 септември 2012 г. „Първа контролна таблица във
връзка с опростяването на МФР за периода 2014—2020 г.“, COM(2012) 531.

44

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Дванадесет нови действия за подобряване на живота на
гражданите на ЕС
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1.

Комисията ще предложи изменение на Регламента за координация на
системите за социална сигурност и ще разгледа възможностите за удължаване
на срока за износ на обезщетения при безработица за период, по-дълъг от
задължителните три месеца, за да улесни гражданите да търсят работа в друга
държава от ЕС. Комисията призовава държавите членки да прилагат
пълноценно действащите правила, като предоставят на търсещите работа
възможност да получават отпуснатите им обезщетения при безработица за срок
до шест месеца, когато търсят работа в друга държава членка.

2.

С цел да подпомогне младите граждани на ЕС да развиват своите умения и да
се включат на пазара на труда, през 2013 г. Комисията ще разработи рамка за
качеството на стажовете. Наред с това през 2013 г. Комисията ще предприеме
инициатива за модернизиране на EURES с цел службите по заетостта да
изпълняват по-активна роля и да оказват по-съществено въздействие на
национално равнище, както и да се подобри координацията на трудовата
мобилност в ЕС. Наред с реформата на EURES Комисията ще предприеме
пилотна инициатива за повишаване ефективността на обмена на информация за
възможностите за стажуване и чиракуване чрез EURES.

3.

През 2013 и 2014 г. Комисията ще работи по решения за премахване на
пречките, с които се сблъскват гражданите на ЕС и членовете на техните
семейства, които живеят в държава от ЕС, различна от собствената им държава,
по отношение на документите за самоличност и пребиваване, издавани от
държавите членки, включително чрез въвеждане на незадължителни общи
европейски образци на документи на гражданите, където е приложимо.

4.

През 2013 г. Комисията ще предприеме инициативи за популяризиране на найдобри практики в областта на данъчното облагане в трансгранични ситуации и
за осигуряване на правилното прилагане на законодателството на ЕС с цел
подпомагане на европейските граждани, които се движат или осъществяват
дейности през границите, да се справят с прилагането на различни национални
данъчни разпоредби, и по-конкретно да избягват двойно данъчно облагане.

5.

Основавайки се на своите досегашни усилия за повишаване на пътната
безопасност за гражданите на ЕС, през 2014 г. Комисията ще предприеме
стъпки към въвеждане на „платформа с информация за превозните средства“ с
цел улесняване признаването на удостоверенията за техническа изправност на
превозни средства, така че гражданите да пътуват по-лесно и по-безопасно в
други държави от ЕС със своите автомобили.

6.

Комисията ще улесни мобилността на лицата с увреждания в ЕС, като през
2014 г. ще подпомогне разработването на взаимно призната европейска карта
на лице с увреждания, която да гарантира равен достъп в ЕС до определени
специфични облекчения (основно в областите на транспорта, туризма,
културата и развлеченията).

7.

До края на 2013 г. Комисията ще предложи пакет законодателни инструменти
за по-нататъшно укрепване на процесуалните права на гражданите, които са
заподозрени или обвиняеми в наказателни производства, при отчитане на
специфичното положение на децата и уязвимите граждани.
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8.

До края на 2013 г. Комисията ще преработи европейската процедура за искове
с малък материален интерес, за да улесни уреждането на спорове, свързани с
покупки от други държави от ЕС.

9.

До пролетта на 2014 г. Комисията ще разработи в тясно сътрудничество с
националните правоприлагащи органи и съответните заинтересовани страни
модел за изобразяване онлайн на основните изисквания с оглед повишаване на
четивността и сравнимостта на информацията за цифровите продукти. Освен
това през първата половина на 2014 г. Комисията ще предприеме специално
посветена кампания за повишаване на осведомеността относно правата на
потребителите в целия ЕС.

10.

Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че местните
администрации разполагат с инструментите, които са им необходими, за да
разбират изцяло правата на гражданите на ЕС на свободно движение.

11.

През 2013 г. Комисията ще публикува на своя централен уебсайт Europa
достъпно формулирани насоки, които ще позволят на гражданите да определят
по-уверено и лесно към кого следва да се обръщат, за да търсят защита на
правата си.

12.

Комисията:
–

ще стимулира осведомеността на гражданите на ЕС за техните права,
произтичащи от европейското им гражданство, и по-конкретно за техните
избирателни права, като издаде в Деня на Европа през май 2014 г.
наръчник, представящ на разбираем и достъпен език правата на
гражданите на ЕС;

–

ще предложи конструктивни начини за осигуряване на пълноценното
участие на гражданите на ЕС, живеещи в друга държава от ЕС, в
демократичния живот на Съюза чрез запазване на правото им да гласуват
в националните избори в тяхната държава на произход; и

–

ще проучи през 2013 г. начини за укрепване и развитие на европейското
обществено пространство въз основа на съществуващите национални и
европейски структури с цел да се преодолее настоящата фрагментираност
на общественото мнение съобразно националните граници.
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