Európsky pas aktívneho
občianstva

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Vitajte v Európskej únii (EÚ),
prvej nadnárodnej a participatívnej
demokracii na svete!
Ako občania EÚ máte právo ovplyvňovať
pravidlá, ktoré platia pre viac ako 500 miliónov
ľudí v 28 členských štátoch. Teraz si môžete
povedať: to je skvelé, no ako môžem vyjadriť
svoj názor v praxi? Táto publikácia Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)
vám dá na túto otázku priame odpovede.
Je totiž návodom k aktívnemu občianstvu a
participatívnej demokracii v Európe.
„Európsky pas aktívneho občianstva“, s
ktorým prichádza EHSV, je mostom,
ktorý spája jednotlivých občanov,
organizácie občianskej spoločnosti
a ich predstavy s inštitúciami EÚ a
rozhodovaním na celokontinentálnej úrovni. Ponúka stručné
pokyny, prehľady, podklady,
návody, usmernenia a
súbory nástrojov pre
rôzne prostriedky na
zapojenie sa, medzi
ktoré patrí brífing k európskej iniciatíve občanov, ktorá bola zavedená
pred niekoľkými rokmi a ktorá predstavuje nový
a potenciálne veľmi silný mechanizmus nadnárodnej, priamej a digitálnej účasti občanov.
Hlavnou myšlienkou tejto publikácie je
pomôcť vám vyjadriť svoj názor tým, že
si na úvod položíte niekoľko základných
otázok: Je záležitosť, ktorú chcete riešiť,

skutočne záležitosťou na úrovni EÚ, alebo
by bolo vhodné začať na miestnej úrovni?
A ak sa rozhodnete riešiť svoju záležitosť
na európskej úrovni, ako čo najúčinnejšie
a najúspešnejšie postupovať? Bude stačiť
napísať jednoduchý list poslancovi Európskeho parlamentu, alebo by ste mali predložiť
petíciu Európskemu parlamentu?
Alebo sa stať členom organizácie občianskej spoločnosti
či dokonca politickej strany
a kandidovať vo voľbách?
Táto brožúrka (dostupná v
23 jazykoch) by vám mala
pomôcť správne načasovať
svoju činnosť (kedy by ste sa
mali zaktivizovať?), vytvoriť
správny tím (s kým by ste mali
spojiť sily?) a vybrať správne
nástroje (ktorý dostupný
participatívny nástroj by ste
mali použiť?) v rámci
aktívneho občianstva
a participatívnej
demokracie v
Európskej únii.
Ide o váš názor! O vašu Európu! O váš pas
aktívneho občianstva!
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MOJE OBČIANSTVO
Stránka s osobnými údajmi

Držiteľom tohto európskeho pasu aktívneho
občianstva je
.....................................................
(Meno)
.....................................................
(Kontaktné údaje)

občan s volebným právom (označte príslušné okienko)
❍
❍
❍
❍
❍
❍

obce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
okresu/kraja/provincie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (názov krajiny)
Európskej únie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iný politický subjekt)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iný politický subjekt)

Nie ste si istí svojím statusom občana? Skontrolujte si (cestovný) pas alebo preukaz//doklad
totožnosti alebo sa informujte na príslušnom úrade vo vašom meste. O ďalšie informácie k
používaniu tejto publikácie môžete požiadať na adrese citizensinitiative@eesc.europa.eu.
A nezabudnite, že status občana s volebným právom vás oprávňuje využívať určité participatívne
(a iné) práva, aby ste mohli vyjadriť svoj názor. Táto publikácia ponúka prvý návod na to, ako využiť
tieto nástroje. Zameriava sa na úroveň Európskej únie, ale nájdete v nej aj niekoľko odkazov a tipov,
ktoré vám pomôžu využiť miestne, regionálne a národné možnosti aktívneho občianstva.
Na nasledujúcich stranách sa dozviete viac o svojich právach, možnostiach a úrovniach vplyvu.
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STRUČNÝ SPRIEVODCA

aktívnym európskym občianstvom
1. V
 aše hlavné
práva

2. Niečo
z histórie

Status „občana EÚ“ zaručuje Pamätáte si na 1. november
štyri druhy politických práv 1993? V tento deň občania
a slobôd:
všetkých členských štátov
nadobudli nový status „obča––slobodne sa pohybovať,
nov Európskej únie“. V tento
zdržiavať a pracovať na
deň nahradila (hospodárske)
území EÚ
„Európske spoločenstvo“ (politická) „Európska únia“. Ide o
––právo na poskytnutie
historické svetové prvenstvo
ochrany diplomatickými
– žiadni iní občania na svete
úradmi ktoréhokoľvek
nemajú nadnárodné práva
členského štátu, keď ste
aktívne sa zúčastňovať na
mimo EÚ
formovaní právnych predpisov
vo všetkých národných štá––právo voliť a byť
toch. Formálnemu zavedeniu
volený vo voľbách na
občianstva EÚ predchádzala
miestnej úrovni a na
postupná aktivácia práv a
úrovni EÚ v ktoromkoľ- povinností pre občanov členvek členskom štáte
ských štátov vrátane slobody
pohybu (od roku 1957) a práva
––zúčastňovať sa
priamej voľby vo voľbách do
na legislatívnom
Európskeho parlamentu (od
procese EÚ napríklad
roku 1979).
formou predkladania
petícií Európskemu
parlamentu a organizovaním/podporou
európskej iniciatívy
občanov

3. E šte nie ste
občanom EÚ?
Existuje iba jeden spôsob, ako
sa môžete stať občanom Európskej únie. Musíte byť alebo
sa stať občanom s volebným
právom v jednom z (aktuálne)
28 členských štátov. Inými
slovami, tento status nie je
možné nadobudnúť bez občianstva jedného z členských
štátov. To znamená, že občianstvo EÚ dopĺňa miestne, regionálne a štátne občianstvo,
ale nikdy ho nahrádza. Právne
predpisy týkajúce sa štátneho
občianstva sú v rámci EÚ veľmi
odlišné. Týka sa to napr. veku,
ktorý občanov oprávňuje na
účasť vo voľbách (v Rakúsku
je veková hranica stanovená
na 16 namiesto 18 rokov),
obmedzení vzťahujúcich sa
na dvojité štátne občianstvo (v
niektorých členských štátoch
sa spája s pôvodom), a dokonca aj viacerých možností (dánski občania žijúci na Faerských
ostrovoch sa môžu rozhodnúť
pre občianstvo EÚ).
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Je čas aktívne využiť občianstvo EÚ!
Informujte sa!
Možno už viete, že Európska únia predstavuje zložitý právny a politický systém. Dôležité je
však to, že vy máte právo presne vedieť, čo sa deje. Môžete požiadať o informácie, ktoré sa
týkajú prakticky všetkého diania v Únii, a máte právo na to, aby vám boli poskytnuté. Takisto
máte zákonné právo na „prístup k dokumentom“ všetkých inštitúcií EÚ. Tieto práva sú
zakotvené v „Charte základných práv Európskej únie“ (v článku 42) a v „Zmluve o fungovaní
Európskej únie“ (v článku 15).
Služba „Europe Direct“ vám odpovie na otázky o EÚ vo vašom jazyku
o ďalších
[internet: http://europa.eu/europedirect/, Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11
dostupných
(služba dostupná počas dňa)]. Prvú odpoveď by ste mali dostať do nástrojoch sa dočítate
troch pracovných dní, no k dispozícii máte aj okamžitú službu online v kapitole „Môj názor
chatu. Táto služba zahŕňa aj bezplatné poštové doručenie (určitých)
v Európe“ v tejto
publikácií EÚ.
publikácii.

Poskytnite konzultácie!
Keďže pravidlá a právne predpisy Európskej únie majú obrovský vplyv na náš každodenný
život, je dôležité vedieť, že verejný rozhodovací proces v EÚ musí byť podľa zákona otvorený
a vnímavý. Z tohto dôvodu sú inštitúcie EÚ povinné udržiavať „otvorený, transparentný a
pravidelný dialóg“ (Lisabonská zmluva, článok 11 ods. 2) a viesť „rozsiahle konzultácie s dotknutými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činností Únie“ (Lisabonská
zmluva, článok 11 ods. 3).
Služba „Váš hlas v Európe“ je oficiálnym „jednotným miestom prístupu“ k prebiehajúcim
konzultáciám a verejným diskusiám týkajúcim sa procesov tvorby európskej politiky: http://
ec.europa.eu/yourvoice. Keď sa zaregistrujete, môžete sa prihlásiť aj na odber e-mailových
upozornení a dostávať výzvy na účasť vo formálnych konzultáciách.
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Zapojte sa!
Európska únia je moderná zastupiteľská demokracia, v ktorej verejnosť uplatňuje vplyv
nepriamo (prostredníctvom parlamentu) aj priamo (formou účasti). Základné charty, zmluvy
a právne predpisy EÚ sú v súlade s článkom 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorom
sa stanovuje, že „každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny...“, a po prvýkrát vo svetových
dejinách sa táto zásada prenáša na nadnárodnú úroveň.
Inými slovami: máte všetky práva aktívne sa zapojiť do procesu tvorby politík EÚ a vaša účasť
v tomto procese je skutočne veľmi vítaná. Môžete tak urobiť vstupom do politickej strany
zastúpenej v Európskom parlamente [www.europarl.europa.eu] alebo predložením petície
Európskemu parlamentu. [petiport.europarl.europa.eu]. Najsilnejším nástrojom participatívnej
demokracie v EÚ je (v súčasnosti) európska iniciatíva občanov [ec.europa.eu/citizens-initiative],
ktorá vám umožňuje určovať náplň programu Európskej únie!
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NAVIGÁCIA

Právomoci občanov na miestnej,
regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni
Vážená pani superobčianka/
vážený pán superobčan!
Život nie je vytesaný do kameňa! Je na vás, vašich priateľoch a na nás všetkých, aby sme
vyjadrili svoj názor a (aspoň do istej miery) zlepšili život v našom meste, provincii, krajine,
v Európe a vo svete. Ideme na to!

Moje miesto: na úrovni obce

Informujte sa na príslušnom

úrade na úrovni vašej miestnej
Vaše mesto je z hľadiska aktívneho občianstva a participatívnej demokracie pravdepodobne najdôležitejším miestom. samosprávy, v akej oblasti,
spôsobom a kedy môžete
Hoci vaša obec môže predstavovať najnižšiu úroveň štátnej akým
dianie ovplyvniť.
moci, na tejto úrovni sa rozhoduje o dôležitých otázkach,
ako je napríklad nakladanie s odpadom, miestna infraštruktúra alebo niekedy dokonca aj základné vzdelávanie a služby sociálneho zabezpečenia. Okrem
toho je úroveň obcí úzko prepojená s legislatívnymi úrovňami na národnej aj európskej úrovni
a zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní rôznych predpisov a zákonov.

V Európskej únii existuje viac ako 90 000 miestnych demokracií. Mnohé z nich sú zodpovedné
za obrovský podiel celkového výberu daní a uplatňovanie rôznych druhov účastníckych práv na
svojich vlastných občanoch vrátane nepriamych (prostredníctvom politických strán a miestnych
parlamentov) a priamych (formou iniciatív a referend) kanálov.

Môj región: na úrovni provincie

Ďalšie informácie získate vo

Medzi vašou obcou a krajinou existuje (aspoň v prípade 25 z Výbore regiónov [cor.europa.
28 členských štátov) jedna alebo viacero úrovní regionálnych eu], ktorý je zhromaždením
EÚ združujúcim regionálnych
vládnych štruktúr. V súčasnosti je v celej EÚ 1 636 takýchto
a miestnych zástupcov.
regionálnych demokracií. V niektorých federatívnych
členských štátoch majú provincie značnú suverenitu vrátane
vlastnej ústavy, ďalekosiahlych legislatívnych právomocí a
rozsiahlych daňových príjmov, zatiaľ čo v iných členských štátoch EÚ plnia provincie/regióny
najmä (nevolené) administratívne úlohy.
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V závislosti od statusu vašej provincie/regiónu môžete využívať rozsiahlejšie či menej rozsiahle
práva na politickú účasť vrátane nepriamych (prostredníctvom politických strán a miestnych
parlamentov) a priamych (formou iniciatív a referend) kanálov.

Moja krajina: národná úroveň
Z hľadiska politických a zákonných právomoci a kontroly
verejných financií predstavujú členské štáty najdôležitejšiu
samostatnú úroveň riadenia v rámci Európskej únie. Z tohto
dôvodu je rozhodujúcim faktorom pre vyjadrenie názoru a
ovplyvnenie verejného procesu rozhodovania vaše občianstvo v jednom členskom štáte (alebo niekedy vo viacerých).

Prehľad a podrobné informácie
o možnostiach zapojenia sa
na národnej úrovni možno
nájsť na „Direct Democracy
Navigator“ [direct-democracynavigator.org] alebo vám ich
poskytnú informačné služby
vášho národného parlamentu.

Dostupnosť participatívnych politických práv sa na vnútroštátnej úrovni medzi 28 členskými štátmi výrazne odlišuje. Hoci
všetky krajiny majú volebné práva vrátane všeobecného volebného práva a práva byť volený v
národných voľbách, približne dve tretiny krajín umožňujú občanom takisto podávať vlastné návrhy
prostredníctvom petícií a iniciatív a (v menšom počte krajín) vyjadriť svoj názor k dôležitým
otázkam prostredníctvom referenda.

Moja Európa: nadnárodná úroveň
Európska únia je prvou nadnárodnou demokraciou na svete.
Ako občan EÚ máte rozsiahle možnosti vyjadriť svoj názor,
napr. vo voľbách do Európskeho parlamentu – či už ako volič
a/alebo kandidát, alebo priamejšie prostredníctvom petície
(adresovanej Parlamentu) a iniciatívy (adresovanej Komisii).
A to nie je všetko!

Ako občan EÚ môžete kandidovať do Európskeho parlamentu
(nasledujúce voľby budú v máji
2019) - viac informácií nájdete
na nasledujúcej strane.
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MÔJ NÁZOR V EURÓPE
Vitajte na veľkej scéne

Vitajte na veľkej scéne európskej politiky
Európske riadenie je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. To, čo sa rozhodne na úrovni EÚ, má
obrovský vplyv na každodenný život na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Spoločne
sa v EÚ odsúhlasujú otázky, ako sú napr. dohody o voľnom
obchode s inými krajinami, spôsoby, ako chrániť naše
morské zdroje, alebo rozhodnutia o tom, ktoré pravidlá sa
budú uplatňovať, aby sa zabezpečila slobodná
a spravodlivá hospodárska súťaž.
Ide o otázky, v ktorých má EÚ na základe zmlúv
výlučnú právomoc. Existujú mnohé ďalšie
oblasti politík, ktoré môže EÚ regulovať – a v rámci ktorých má spoločné
právomoci s členskými štátmi. Medzi takéto oblasti patrí okrem mnohých iných sociálna súdržnosť, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa,
energetika, doprava a verejné zdravie.
Keďže EÚ je moderná zastupiteľská
demokracia so zložitým systémom spoločných
právomocí a špecializovaných inštitúcií, pre jednotlivých
občanov EÚ nie je vždy ľahké v správnej chvíli identifikovať,
posúdiť a ovplyvniť proces tvorby politík a pritom použiť účinný nástroj.
V prvom rade sa musíme oboznámiť s rôznymi spôsobmi, ktorými my, občania,
volíme rôzne inštitúcie a zúčastnené strany a poverujeme ich úlohami v rámci
rozhodovania na úrovni EÚ:
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1. Každých päť rokov si dvakrát volíme parlament – ten v našom hlavnom meste a ten v
Európskej únii. Pri tejto príležitosti máte možnosť
kandidovať vo voľbách a uchádzať sa o verejnú
funkciu;
–– voľba národného parlamentu je pre proces
rozhodovania na úrovni EÚ rozhodujúca,
pretože ovplyvňuje zloženie národnej vlády (a v mnohých prípadoch aj hlavu štátu).
Samotná národná vláda je súčasťou Európskej rady, jednej z najdôležitejších inštitúcií
EÚ. V legislatívnom procese EÚ má však
slovo aj národný parlament;
–– voľba Európskeho parlamentu (EP) je jedným
z najpriamejších a najúčinnejších prostriedkov
verejného vplyvu na úrovni EÚ. Je to preto,
že v priebehu rokov sa právomoci EP v rámci
procesu tvorby právnych predpisov EÚ výrazne rozšírili a teraz sú v mnohých smeroch
rovnocenné právomociam Rady Európskej
únie (pozostávajúcej z vlád členských štátov).
2. Takisto treba spomenúť, že priame voľby
do národných parlamentov a do Európskeho
parlamentu majú mnohé nepriame následky:
napríklad vlády členských štátov a Európsky
parlament zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní Európskej komisie. Je to výkonný orgán EÚ,
ktorý je zodpovedný za navrhovanie právnych
predpisov, vykonávanie rozhodnutí a riadenie
každodennej činnosti. Aj zloženie ostatných
inštitúcií EÚ vrátane súdnictva, ombudsmana a poradného Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru sa odvíja od rozhodnutí
Európanov vo voľbách.

3. Európska únia nie je čisto nepriamou
demokraciou; je to moderná zastupiteľská
demokracia založená na každodennej účasti
občanov EÚ. Tento základný princíp zakotvený v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) má pre
fungovanie Európskej únie obrovský význam.
Stručne povedané, občania EÚ nie sú súčasťou
veľkej scény európskej politiky iba v deň volieb.
Sú jej súčasťou každý deň! Z tohto dôvodu EÚ
zaviedla (a stále sa zavádza) komplexný súbor
participatívnych nástrojov, ktoré spájajú občanov s inštitúciami, procesom tvorby politík
a rozhodnutiami.
4. Hoci máte právo zúčastňovať sa na
každodennom dianí EÚ, väčšina z nás na
to nemá čas, potrebné znalosti ani zdroje.
Preto je veľmi dôležité vybrať si správny čas,
vhodných partnerov a vhodný nástroj, ktoré
vám pomôžu vyjadriť svoj názor efektívnym
a udržateľným spôsobom. Na tento účel
sa môžete rozhodnúť medzi úlohou, ktorá
bude mať na tejto scéne trvalejší charakter
(napríklad ako volený činiteľ, zamestnanec
alebo zástupca občianskej spoločnosti), a
prístupom založeným na riešení konkrétnych
problémov, ktorý je v 99 % prípadov možno
jediným spôsobom, ako zosúladiť svoju úlohu
aktívneho občana EÚ so všetkými ostatnými
vašimi úlohami vo verejnom, súkromnom
a pracovnom živote.
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AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ

Vaše nápady, téma, okamih, tím a nástroj
Máte skvelý nápad.
Je čas klásť otázky!
Európski občania, teraz to závisí len od vás! Možno máte skvelý nápad, ako
zmeniť Európu, a možno len malý problém so založením podniku za hranicami. Možno by ste chceli začať rozsiahlu kampaň proti existujúcim
právnym predpisom EÚ alebo podať sťažnosť na úradníka EÚ. Existuje
1001 dôvodov, prečo sa stať aktívnym občanom EÚ, ale len niekoľko
kľúčových otázok s jasnými odpoveďami, ktoré vám pomôžu začať
vaše predstavy realizovať.

Váš problém:
má celoeurópsky charakter?
Európska únia sa zaoberá mnohými otázkami. Niekomu sa môže
zdať, že ich rieši priveľa, inému príliš málo. Avšak bez ohľadu na tento
dôležitý faktor má EÚ celkom jasný zoznam politických záležitostí (na základe
svojich zmlúv a so súhlasom všetkých členských štátov), ktorými sa zaoberá, či už v
rámci svojich výlučných, spoločných alebo podporných právomocí. Preto, keď sa rozhodnete riešiť
akýkoľvek problém alebo realizovať svoj nápad, preverte si, či môže mať európsky charakter. Môže
sa totiž ukázať, že by sa dal efektívnejšie riešiť na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni.

Správna chvíľa:
je vhodný čas na to, aby ste sa do toho pustili?
Správne načasovanie je pre úspešné vyjadrenie názoru rozhodujúcim faktorom. Môže sa stať, že sa
prenáhlite a nikto vám nebude venovať pozornosť, alebo začnete konať príliš neskoro, keď už o danej
záležitosti bude rozhodnuté (alebo bude v poslednom štádiu rozhodovania). Medzi tým však máte
obrovský priestor na to, aby ste začali konať. Ak napríklad prichádzate s novším nápadom či predstavou, budete potrebovať veľa trpezlivosti a zdrojov, aby ste získali pozornosť a spätnú väzbu. Rozhodnutie, kedy je vhodný čas konať, však do veľkej miery závisí len od vás. Ak však chcete ovplyvniť
prebiehajúce verejné diskusie na určitú tému na úrovni EÚ, musíte zistiť, aké štádium dosiahli v danom
(legislatívnom) procese. Na tento účel slúži verejná webová lokalita EUR-LEX [eur-lex.europa.eu].
Načasovanie má takisto vplyv na to, akých partnerov budete potrebovať a aký nástroj účasti zvolíte.
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Váš tím: pôjde o kolektívnu akciu?
Riešenie európskych otázok na európskej úrovni bude vo väčšine prípadov vyžadovať spoľahlivé
partnerstvo s ostatnými občanmi a/alebo organizáciami občianskej spoločnosti. Dôvod je
jednoduchý: kým dosiahnete vplyv, musíte v prvom rade presvedčiť mnohé ďalšie subjekty (tak
ostatných občanov, ako aj zvolené orgány a inštitúcie EÚ). Niekedy však dokáže aj jeden účinný
a odhodlaný krok veľa zmeniť: platí to najmä v prípade, keď sa stanete obeťou nesprávneho
úradného postupu, ak sa porušia vaše práva alebo ak jednoducho dokážete vypichnúť niečo,
čo znepokojuje širokú verejnosť. Na druhej strane môže byť naozaj vhodné osloviť čo najširší a
pokiaľ možno nadnárodný okruh občanov. Váš problém/návrh/predstava sa totiž v inštitúciách EÚ
stretne s väčším záujmom a rešpektom, ak za nimi stojí skutočný európsky tím aktívnych občanov
– napríklad v prípade európskej iniciatívy občanov existuje dokonca požiadavka, aby organizačný
tím tvorili najmenej siedmi občania EÚ z najmenej siedmich rôznych členských štátov EÚ.

Váš nástroj: akú formu účasti treba zvoliť?
Na dosiahnutie úspechu pri riešení vášho problému bude mimoriadne dôležité, aby ste zvolili
najlepší dostupný nástroj účasti. Väčšina nástrojov je vypracovaná tak, aby ich spoločne
používalo viacero občanov (alebo aj organizácií občianskej spoločnosti), no môžu ich používať
aj jednotlivci. K takýmto nástrojom patrí napríklad podanie sťažnosti ombudsmanovi, riešenie
problému cezhraničného charakteru pomocou online siete na riešenie problémov SOLVIT alebo
predloženie petície Európskemu parlamentu. Iné nástroje účasti, ako je európska iniciatíva
občanov, však vyžadujú kolektívne kroky od začiatku. Samotná skutočnosť, že vo väčšine prípadov možno participatívne projekty na úrovni EÚ riadiť online, situáciu uľahčuje, no hoci môžete
vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste platili za známky či pečiatky, je možné, že v určitom štádiu
budete musieť merať cestu napríklad do Bruselu na stretnutie s inštitucionálnym zástupcom
alebo do niektorej z obcí za hranicami vášho štátu za partnermi, ktorí váš projekt podporujú.
Starostlivé zhodnotenie týchto otázok a výber správnych odpovedí môže stáť veľa času, ktorý je
vzácny. Keďže sa však chystáte zmeniť Európsku úniu – nadnárodné politické spoločenstvo, v
ktorom žije viac ako 500 miliónov ľudí, úspech možno dosiahnuť len vtedy, ak sa na to kvalitne
pripravíte. Preto sa treba starostlivo pripraviť – a konať!
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EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI

Od poľnohospodárstva k výskumu
Európske záležitosti majú význam na
všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej
i národnej
Možný vplyv právnych predpisov EÚ na národné, regionálne a miestne politiky
je predmetom búrlivej diskusie. Výskum ponúka množstvo rôznych výsledkov
v závislosti od zvolenej metódy – pričom stále kladie dôraz na to, že v
niektorých oblastiach, ako je ochrana životného prostredia alebo rozpočtové
pravidlá, majú rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ vážny vplyv aj na všetky ostatné
úrovne vlády. Inými slovami: to, čo sa deje na úrovni EÚ, je životne dôležité pre
všetkých európskych občanov a na všetkých úrovniach. Preto, ak chceme vyjadriť
svoj názor, je nevyhnutné vedieť, kto o ktorých európskych otázkach rozhoduje.
Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ, hlava 1) existujú tri rôzne
druhy právomocí EÚ: výlučná (EÚ rozhoduje sama), spoločná (EÚ rozhoduje
spoločne s členskými štátmi), podporná (EÚ pomáha členským štátom).
Na základe týchto právomocí sa niektoré politiky formujú vykonávacími
aktmi, nariadeniami, smernicami, právnymi predpismi alebo jednoducho
inštitucionálnymi rozhodnutiami bez akéhokoľvek formálneho dosahu na právne
predpisy. Okrem toho existujú rozhodnutia Parlamentu, súdov, poradných
orgánov (ako napr. Európsky hospodársky a sociálny výbor) a iných inštitúcií s
rôznymi hnacími silami, vplyvmi a dôsledkami aj pre iné úrovne riadenia. Hoci nie
je vždy ľahké oblasť zadeliť, európske otázky sú dôležité a zahŕňajú aj:

Výlučné právomoci EÚ a oblasti,
ktoré do nich patria
–– colná únia;
–– stanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu;
–– menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro;
–– ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej rybárskej politiky;
–– spoločná obchodná politika;
–– uzavretie medzinárodnej dohody, ak je jej uzavretie stanovené v legislatívnom akte.
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Spoločné právomoci EÚ a oblasti, ktoré do nich patria
–– vnútorný trh;
–– sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve;
–– hospodárska, sociálna a územná súdržnosť;
–– poľnohospodárstvo a rybárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov;
–– životné prostredie;
–– ochrana spotrebiteľa;
–– doprava;
–– transeurópske siete;
–– energetika;
–– priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
–– spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide
o aspekty vymedzené v tejto zmluve;
–– výskum, technický rozvoj a kozmický priestor.

Právomoci EÚ podporovať a koordinovať členské
štáty a oblasti, ktoré do nich patria
–– hospodárske politiky;
–– politiky zamestnanosti;
–– sociálne politiky;
–– ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí;
–– priemysel;
–– kultúra;
–– cestovný ruch;
–– vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport;
–– civilná ochrana;
–– administratívna spolupráca.
Na základe tohto zoznamu (ktorý vyplýva zo zmlúv EÚ) môžete svoje kroky prispôsobiť príslušnej
právomoci (výlučnej, spoločnej alebo podpornej) a v prípade spoločných/podporných právomocí
EÚ zvážiť doplnkovú činnosť na vnútroštátnej (alebo inej) úrovni. V prípade, že navrhnete činnosti,
ktoré nebudú spadať do tohto obsažného zoznamu oblastí na celoeurópskej úrovni, môžu mať
inštitúcie EÚ, ktorým svoje predstavy chcete adresovať, veľký problém s ich akceptovaním.
Prehľad relevantných oblastí vrátane odkazov na zmluvy možno nájsť na adrese:
[http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=sk].
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SÚBOR NÁSTROJOV ÚČASTI

Sťažnosti, poradenstvo, konzultácie,
iniciatívy a iné spôsoby

Súbor nadnárodných participatívnych nástrojov:
neviete si vybrať?
Odvtedy, ako sa Európska únia stala niečím viac než len ďalším
medzivládnym orgánom, v ktorom sa stretávajú zástupcovia vlád
členských štátov, aby za zatvorenými dverami prijímali rozhodnutia, predkladajú sa návrhy participatívnych nástrojov, zavádzajú
sa praktické mechanizmy a tie, ktoré už zavedené sú, prechádzajú
revíziou. To všetko sa robí preto, aby aktívne občianstvo EÚ a
participatívna demokracia na nadnárodnej úrovni nezostali len
peknou myšlienkou, ale sa premietli do každodennej praxe.
Je preto veľmi dôležité, aby ste v procese predkladania
svojich predstáv, problémov či návrhov na nadnárodnej úrovni ako aktívni občania EÚ najskôr
dôsledne zhodnotili dostupné participatívne nástroje, ktoré sú súčasťou súboru. Najdôležitejšie
z nich sú tieto:

Sťažnosť
Ak nie ste spokojní s opatrením súvisiacim s
EÚ, môžete podať formálnu sťažnosť európskemu ombudsmanovi, ktorý ponúka online
formulár v 24 úradných jazykoch zmluvy.
Dôležité: Táto možnosť je otvorená nielen pre
občanov EÚ, ale pre všetky osoby, ktoré majú
pobyt v Európskej únii, vrátane podnikov,
združení a iných subjektov zaregistrovaných
v EÚ.
www.ombudsman.europa.eu

Poradenstvo v prípade
problému
Ak ste občanom EÚ alebo podnikom, ktorý čelí
prekážkam v inej krajine, pretože orgán verejnej moci nekoná v súlade s právnymi predpismi
EÚ, môžete sa obrátiť na SOLVIT, mechanizmus
na riešenie problémov, ktorý spravuje Európska
komisia. Táto online služba v 24 jazykoch sa
zaoberá problémami s cezhraničným prvkom,
ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho uplatňovania právnych predpisov EÚ orgánmi verejnej
moci v členských štátoch EÚ.
http://ec.europa.eu/solvit
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Sila spotrebiteľa

Interakcia

Ak máte napríklad problém týkajúci sa vašich
spotrebiteľských práv alebo ak žiadate o náhradu
škody, mali by ste sa obrátiť na sieť európskych
spotrebiteľských centier, ktorá vám pomôže
riešiť problémy spojené s chybnými výrobkami alebo službami v ktorejkoľvek z 30 krajín
(28 členských štátov EÚ plus Nórsko a Island).

Okrem formálnych kanálov dnes všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ používajú na účely
poskytovania informácií, konzultácií, diskusií
a komunikácie s občanmi a inými subjektmi
sociálne médiá. Prehľad dostupných kanálov
nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers

Vzdelávanie na pracovisku
Ak hľadáte pracovné príležitosti alebo možnosti vzdelávania v rámci celej Európy, existuje
služba vo všetkých úradných jazykoch pod
názvom EURES (Európsky portál pre pracovnú
mobilitu), ktorá ponúka nástroje pre uchádzačov o zamestnanie aj zamestnávateľov (na jar
2015 zaznamenala minimálne 161 000 voľných
pracovných miest a 142 000 životopisov).
http://ec.europa.eu/eures

Konzultácie
Pri vypracúvaní novej politiky alebo v prípade
zmeny politiky otvára Európska komisia na
danú tému veľmi často verejnú konzultáciu.
Je to skvelá príležitosť vyjadriť svoj názor
v ranom štádiu formálneho procesu. Môžete
sa zaregistrovať, aby ste dostávali oznámenia
vždy, keď sa začnú konzultácie o otázkach,
ktoré vás zaujímajú.

http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions

Nepriama činnosť
Existuje niekoľko inštitúcií EÚ, ktorých účelom je pomôcť vám ako občanom vyjadriť
svoj názor na úrovni EÚ. Medzi tieto inštitúcie patrí Európsky parlament (a váš poslanec
v Európskom parlamente), Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.
Prehľad možno nájsť na adrese:
http://ec.europa.eu/yourvoice/
usefullinks
Okrem toho je nepriama verejná činnosť,
samozrejme, možná aj prostredníctvom
organizácií občianskej spoločnosti alebo
politických strán na miestnej, regionálnej a
národnej úrovni, ktoré sa zaoberajú otázkami
súvisiacimi s EÚ.

http://ec.europa.eu/yourvoice
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Petícia

Iniciatíva občanov

Ide o jedno zo základných práv európskych
občanov: každý občan, ktorý koná samostatne alebo spoločne s druhými subjektmi, môže
kedykoľvek využiť svoje právo na predloženie
petície Európskemu parlamentu v zmysle
článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie. Dôležité: Toto právo majú všetky osoby s
pobytom v EÚ, ako aj združenia a spoločnosti
s hlavným sídlom v Únii.

Európska iniciatíva občanov umožňuje 1 miliónu občanov aspoň z jednej štvrtiny členských
štátov EÚ požiadať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy v oblastiach, ktoré spadajú do jej právomocí. Organizátori iniciatívy
občanov – výbor občanov zložený najmenej zo
siedmich občanov EÚ, ktorí majú pobyt aspoň
v siedmich rôznych členských štátoch – majú
jeden rok na získanie potrebnej podpory.

Petícia môže predstavovať individuálnu žiadosť, sťažnosť alebo pripomienku týkajúcu
sa uplatňovania práva EÚ alebo výzvu Európskemu parlamentu, aby v určitej veci zaujal
stanovisko.

Podpisy musia overiť príslušné orgány v každom členskom štáte a môžu byť zozbierané
online. Organizátori úspešných iniciatív sa
zúčastnia na vypočutí v Európskom parlamente. Komisia bude mať tri mesiace na to,
aby iniciatívu posúdila a rozhodla, ako bude
postupovať.

www.petiport.europarl.europa.eu

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Pri výbere vhodného nástroja sa pokúste posúdiť aj to, aké opatrenia plánujete podniknúť: chcete
do programu EÚ vniesť niečo nové? Alebo, naopak, chcete niečo zastaviť? Možno je vaším cieľom
zlepšiť zavedený postup? Prečo tiež nevyužiť jeden z nástrojov ako prostriedok vyjednávania, ktorý
bude dopĺňať ostatné formy činnosti, do ktorých ste zapojení? Ako vidíte, existuje mnoho spôsobov,
ako sa stať aktívnym občanom EÚ. V nasledujúcej kapitole nájdete viac informácií o tom najnovšom
a najinovatívnejšom: európskej iniciatíve občanov.
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SPRIEVODCA EIO

Ako používať európsku iniciatívu občanov
Európska iniciatíva občanov:
prvý krok k nadnárodnej priamej demokracii
Nazýva sa „najväčšou inováciou nadnárodnej demokracie“ od zavedenia priamych volieb do
Európskeho parlamentu pred viac než 35 rokmi: európska iniciatíva občanov. Od roku 2012
majú občania Európskej únie rovnaké právo ako väčšina v Európskom parlamente a členské
štáty: stanoviť politický program pre celý kontinent.

Kľúčové fakty o európskej iniciatíve občanov:
––
Európska iniciatíva občanov je politicky
uznaná Európskou komisiou len vtedy, ak
ju do jedného roka od jej registrácie podporí
aspoň jeden milión občanov EÚ aspoň zo
siedmich z 28 členských štátov. V každom
z týchto siedmich členských štátov sa
vyžaduje minimálny počet signatárov.
––Európska iniciatíva občanov sa môže týkať
ktorejkoľvek oblasti, v ktorej má Komisia
právomoc predkladať návrhy právnych
predpisov, ako je napríklad životné prostredie, poľnohospodárstvo, doprava, verejné
zdravie či medzinárodný obchod.
––Iniciatívu občanov možno začať vtedy, ak
občania vytvoria „občiansky výbor“ zložený
aspoň zo siedmich občanov EÚ s pobytom
aspoň v siedmich rôznych členských štátoch. Členovia občianskeho výboru musia
byť občanmi EÚ.

––Iniciatívu môžu podporiť všetci občania
EÚ, ktorí dosiahli vek oprávňujúci hlasovať
vo voľbách do Európskeho parlamentu
(18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica volebného práva stanovená na
16 rokov). Občania môžu podporiť iniciatívu tak, že vyplnia vyhlásenie o podpore,
ktoré im poskytnú organizátori, či už na
papieri alebo online.
––Do troch mesiacov od doručenia úspešnej
európskej iniciatívy občanov sa Komisia
stretne s organizátormi. Organizátori dostanú príležitosť odprezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom
parlamente a Komisia schváli formálnu
odpoveď. Ak sa Komisia rozhodne predložiť
legislatívny návrh, začne sa riadny legislatívny postup.
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Zatiaľ čo formálne právo iniciovať celoeurópske právne
predpisy prináleží naďalej výhradne Európskej komisii,
európska iniciatíva občanov predstavuje predlegislatívny
nástroj na stanovenie programu. Je zaujímavé, že európska
iniciatíva občanov je takisto vstupnou bránou do budúcnosti
participatívnej politiky: je priamejšia, viac nadnárodná a viac
digitálna než čokoľvek predtým.
Preto je európska iniciatíva občanov nielen ďalším petičným
právom, ale skôr právom na každodennú aktiváciu občanov
v súvislosti s ďalšími otázkami, ktoré sa majú dostať do
programu európskych inštitúcií. Od roku 2012 bolo Európskej
komisii predložených viac ako 50 európskych iniciatív
občanov, pričom v prípade 20 z nich bola zamietnutá registrácia z dôvodu, že – podľa Komisie
– nespĺňali všetky formálne požiadavky. V prípade piatich zamietnutých európskych iniciatív
občanov bolo následne podané odvolanie na Európskom súdnom dvore.
Základom európskej iniciatívy občanov je právny rámec, ktorý zahŕňa zmluvy EÚ, sekundárne
európske právne predpisy a vnútroštátne právne predpisy. Hoci rôzne vnútroštátne právne
predpisy týkajúce sa osvedčovania online systémov zberu a overovania vyhlásení o podpore
možno nájsť v úradnom registri, najdôležitejšie európske právne dokumenty zahŕňajú:
––Základ: „Lisabonská zmluva“, hlava II, Ustanovenia o demokratických zásadách, článok
11 ods. 4 v konsolidovanej verzii Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej
únie: Charta základných práv Európskej únie, Úradný vestník Európskej únie C 83
––Nariadenie: „Právny predpis o európskej iniciatíve občanov“, nariadenie (EÚ) č. 211/2011
––Vykonávanie:
„Vyhlásenie o podpore“, medziinštitucionálny spis: 2010/0074 (COD)
„Elektronický zber“, (EÚ) č. 1179/2011
„Zjednodušenie I“, (EÚ) č. 887/2013
Dôležité upozornenie: podľa práva EÚ sa prvé oficiálne preskúmanie vykonávania európskej
iniciatívy občanov uskutoční tri roky po zavedení prvotného postupu, teda v rokoch 2015/2016.
Tento postup, ktorého výsledkom môžu byť zmeny a reformy existujúceho postupu, sú
zdokumentované v úradnom registri [ec.europa.eu/citizens-initiative] a iných súvisiacich
informačných kanáloch [pozri aj poslednú kapitolu v tejto publikácii].
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Európska iniciatíva občanov:
mnoho spôsobov, ako začať konať
Európska iniciatíva občanov sa niekedy prirovnáva k švajčiarskemu vreckovému
nožíku – inteligentne navrhnutému, adaptabilnému multifunkčnému nástroju.
Keďže európska iniciatíva občanov je dostupná viac ako 400 miliónom občanov
v 28 členských štátoch EÚ (a v prípade, že ako občania EÚ žijete mimo EÚ, v celom
svete), je ťažké predpovedať jej dlhodobý vplyv na vládu a demokraciu v Európe.
Vieme však už, ako bol v rámci prvých 50 európskych iniciatív občanov využitý, formovaný a do
istej miery spochybnený pôvodný súbor pravidiel týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov [pozri
aj nasledujúce kapitoly]. Takisto vieme, že v rámci postupu európskej iniciatívy občanov sa rozlišujú
minimálne tri potenciálne úlohy aktívneho občianstva: organizátori, podporovatelia a pozorovatelia.
Ako organizátori ste v centre procesu,
pretože zodpovedáte za všetky
kľúčové kroky stanovené v nariadení
o európskej iniciatíve občanov. Ste
takisto zodpovednými zástupcami
vo vzťahu k inštitúciám, vašim podporovateľom a celej Európe. Z tohto
dôvodu musíte byť schopní starostlivo zvažovať, oplývať trpezlivosťou
a odhodlaním. Takisto musíte vedieť
intenzívne komunikovať a udržiavať
vzťahy s verejnosťou.

Ako od podporovateľa európskej iniciatívy
občanov sa od vás vyžaduje, aby ste sa ako jedna
z minimálne jedného milióna osôb aspoň v siedmich členských štátoch zapojili do iniciatívy z
toho istého dôvodu s celoeurópskym rozmerom.
Vaša hlavná úloha: stať sa signatárom európskej
iniciatívy občanov, teda vyplniť „vyhlásenie o
podpore“ v papierovej forme alebo elektronicky.
Uistite sa, že podpisujete schválenú a formálne
zaregistrovanú iniciatívu.

Napokon sa ako pozorovatelia možno budete chcieť dozvedieť, o čom daná európska iniciatíva občanov je, budete ju chcieť
pochopiť a vedieť ponúknuť organizátorom, médiám, výskumným pracovníkom a EÚ zaujímavé
poznatky a pripomienky.
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Predtým, ako iniciatívu začnete, podpíšete alebo k nej poskytnete pripomienky, sa ako organizátori, podporovatelia či pozorovatelia musíte
zamyslieť nad viacerými aspektmi. Kľúčovou otázkou
je: Čo sa pomocou európskej iniciatívy občanov má
dosiahnuť? Čo je vaším cieľom?
Chcete Európe navrhnúť niečo nové? Alebo máte v úmysle určitú
politiku EÚ odstrániť a zrušiť? Mnohé veci však nie sú len čierne alebo
biele, dobré či zlé: možno ich treba len napraviť. Preto je tiež možné,
že budete mať najväčší záujem zmeniť časti právneho predpisu v EÚ.
Takisto môžete využiť európsku iniciatívu občanov na podporu už
prebiehajúceho legislatívneho procesu. Alebo vnímate
vašu nadchádzajúcich kampaň v rámci európskej iniciatívy občanov ako katalyzátor na vytvorenie širokej
nadnárodnej siete alebo aliancie? Napokon budete
možno chcieť v súvislosti s vaším problémom alebo
organizáciou vytvoriť reálny vzťah s verejnosťou
prostredníctvom európskej iniciatívy občanov ako
nástroja na získanie podpory? Je to na vás!
Existuje mnoho spôsobov, ako konať prostredníctvom európskej
iniciatívy občanov, ktorá vám môže poslúžiť ako
– akcelerátor, ak chcete, aby EÚ urobila niečo nové. V tomto prípade sa musíte
vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti, pretože prejsť všetkými štádiami takejto
európskej iniciatívy občanov až do konca potrvá dlhý čas; najskôr musíte nájsť
vhodný a funkčný právny základ; a verejnú diskusiu o vašom návrhu musíte
vnímať ako hlavnú odmenu za vaše úsilie;
– brzda, ktorá zastaví EÚ v realizácii niektorých opatrení. V tomto prípade je rozhodujúce načasovanie. Musíte vystihnúť správny čas na predloženie svojho problému,
aby ste dosiahli maximálny účinok a získali podporu, čo znamená, že budete
musieť rýchlo zozbierať podpisy;
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– ventil, ktorý má pomôcť vylepšiť právne predpisy EÚ. Keďže máte
záujem napraviť určitý problém zmenou špecifických právnych predpisov, musíte uplatniť zásadu jednoduchosti. Európske iniciatívy
občanov tohto typu zvyknú byť príliš komplikované a náročné
z hľadiska komunikácie. Preto je potrebné držať sa podstaty;
– vyjednávací nástroj, v rámci ktorého využijete proces európskej
iniciatívy občanov ako dodatočný prvok v snahe ovplyvniť tvorbu
európskej politiky. Predtým, ako sa pustíte do takejto európskej
iniciatívy občanov, však zhodnoťte svoj vplyv a politickú moc
nezávisle od iniciatívy a overte potenciálne dodatočné prínosy.
Jasne formulujte svoje úmysly vo vzťahu k podporovateľom
a oboznámte sa s možnosťou vziať európsku iniciatívu
občanov späť. Informujte sa, ako ju včas použiť;
– katalyzátor na budovanie širokých aliancií a sietí
v celej Európe. Európska iniciatíva občanov je mimoriadne vhodnou voľbou, ak ju vnímate ako súčasť
dlhodobejšej stratégie na spájanie ľudí v celej Európe
a/alebo prípravu európskej predvolebnej kampane;
– agitátor, ktorý vám a/alebo vašej skupine pomôže lepšie sa zviditeľniť
vo verejnej sfére. V tomto prípade musíte najskôr identifikovať reálny
problém, ktorý bude vhodný na riešenie prostredníctvom európskej
iniciatívy občanov a nenáročný z hľadiska komunikácie. Svoje ciele by
ste takisto mali odkomunikovať čo najotvorenejšie, aby ste sa vyhli
tomu, že sa vaši potenciálni podporovatelia budú cítiť oklamaní.
Na záver: Európska iniciatíva občanov ponúka mnohé príležitostí, no nakoniec budú pri posudzovaní jej možností a obmedzení rozhodujúce vaše
potreby a kapacity. Keď sa oboznámite s multifunkčnými vlastnosťami
tohto nového nadnárodného a participatívneho procesu, budete môcť
nadobudnúť realistické očakávania, a tým aj realistický prístup k svojej
stratégii a správaniu.
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Európska iniciatíva občanov:
stanovenie programu v 10 krokoch
Uvažujete o začatí vlastnej európskej iniciatívy občanov? Musíte počítať s tým,
že jej realizácia bude trvať minimálne zopár rokov a je pravdepodobné, že aj
dlhšie (pričom bude vyžadovať pomerne veľa zdrojov). Šikovnosť a starostlivý
prístup vám však pomôžu získať nové poznatky. Celý proces vám ponúkne mnohé
nové skúsenosti a umožní vám (dúfajme) dosiahnuť v Európe zmenu. Hlavných
10 krokov, ktoré možno očakávať v procese európskej iniciatívy občanov:

Krok 1: Myšlienka
Máte nápad, projekt alebo problém, ktoré možno premietnuť do tvorby európskej politiky. Zistite,
či neexistujú nejaké iné, potenciálne jednoduchšie a dostupnejšie nástroje na vyjadrenie názoru
na tento problém. Ak sa rozhodnete pre európsku iniciatívu občanov, prejdite ku kroku 2.

Krok 2: Znalosti
Európska iniciatíva občanov je procesom, ktorý má mnohé právne a politické dôsledky. Informujte
sa o možnostiach a obmedzeniach procesu v súvislosti s propagáciou vašej budúcej iniciatívy.
Skúste popremýšľať: je hodná úsilia? Ak ste presvedčení o tom, že je, prejdite ku kroku 3.

Krok 3: Ciele
Ďalší dôležitý kontrolný bod predtým, ako pristúpite k prvým formálnym krokom. Čo chcete
pomocou iniciatívy dosiahnuť a čo môžete reálne očakávať, že dosiahnete?
Zadefinujte cieľ, rozsah a konkrétne poslanie vašej iniciatívy. Snažte sa, aby bola pre všetky
zainteresované strany čo najjednoduchšia.

Krok 4: Koncepcia
Znenie a objasnenie pôvodného návrhu musia byť zrozumiteľné v mnohých jazykoch a aj
v rôznych politických kultúrach naprieč Európou. Podobne ako väčšina organizátorov môžete
aj vy využiť online systém zberu: teraz je čas ho vytvoriť a využiť všetku dostupnú podporu.

Krok 5: Registrácia
Pre mnohých organizátorov predstavuje obrovskú prekážku. Musíte sa čo najskôr obrátiť na útvary
Komisie, aby ste sa uistili v tom, že váš návrh je sformulovaný prijateľným spôsobom. Ak naozaj
chcete, pôjde to! Potom prichádza na rad oficiálna online registrácia vašej európskej iniciatívy občanov.
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Po nej musíte čakať, kým Komisia vykoná kontrolu prípustnosti, na ktorú má dva mesiace. Využite
tento čas na vytvorenie systému zberu online, aby ste boli včas pripravení.

Krok 6: Zber podpisov
Najlepšia a zároveň najťažšia fáza, v ktorej musíte v priebehu obdobia kratšieho ako jeden rok
presvedčiť viac ako milión Európanov najmenej v siedmich rôznych krajinách. Na túto fázu
sa treba v dostatočnom predstihu pripraviť vytvorením celoeurópskej siete partnerov z celej
Európy podporujúcich iniciatívu.

Krok 7: Dialóg
Bez komunikácie nezískate žiadnu podporu; na to, aby vaša iniciatíva dosiahla pretrvávajúci
úspech, bude potrebný dialóg so všetkými možnými priateľmi a dokonca aj skeptikmi. Preto
treba zber podpisov doplniť o činnosti, v rámci ktorých oslovíte verejnosť prostredníctvom
(sociálnych) médií a verejných podujatí.

Krok 8: Prahové hodnoty
Predtým, ako budete môcť svoju iniciatívu spolu so všetkými požadovanými osvedčeniami
predložiť Európskej komisii, budete musieť splniť celý rad požiadaviek a zdolať množstvo
prekážok. Na tento účel bude vaša iniciatíva potrebovať silný a dobre pripravený riadiaci tím.
Zbytočné omyly budú mať za následok vysoké dodatočné náklady, zdržania a pocity frustrácie.

Krok 9: Komunikácia
Predloženie európskej iniciatívy občanov je len začiatok ďalšej dôležitej kapitoly: komunikácia
ohľadne oficiálnej témy týkajúcej sa EÚ, ktorá vás dostanete do centra politického diania.
Keď sa vaša iniciatíva uzná za úspešnú, otvoria sa pred vami ďalšie dvere: formálne rokovania
s Komisiou a verejné vypočutie v Európskom parlamente. Bude to pre vás skvelá príležitosť
presvedčiť ďalších ľudí – a je možné, že práve tých správnych!

Krok 10: Závery
Koniec vyčerpávajúceho, ale dúfajme, že posilňujúceho cvičenia. Nezabudnite na back-office
práce, dokumentáciu a hodnotenie, aby ste sa mohli oboznámiť so závermi, ku ktorým sa
dospelo, a prípadne sa o ne aj podeliť. Keďže od roku 2012 už bolo predložených viac ako
50 európskych iniciatív občanov, možno sa z nich veľa dozvedieť.
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Európska iniciatíva občanov:
alebo – ako dosiahnuť zmenu

Carpe Diem:
Zastavme TTIP
Monitorovanie prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ
a USA a Kanadou o dohode o voľnom obchode v
lete 2014 a sociálne hnutia v celej Európe viedli
k dvom návrhom, ktoré boli predložené EÚ: zastaviť rokovania o Transatlantickom obchodnom
a investičnom partnerstve (TTIP) a neratifikovať
komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu
(CETA). Organizátori európskej iniciatívy občanov
uviedli, že hlavným dôvodom týchto návrhov
bolo „urovnávanie sporov medzi investorom a
štátom“, čo „predstavuje hrozbu pre demokraciu
a právny štát“. Zatiaľ čo Komisia európsku iniciatívu občanov zamietla a následne sa organizátori
na súde odvolali, kampaň nabrala vo verejnej
diskusii spád a spustila tzv. „samoorganizovanú“
európsku iniciatívu občanov, v rámci ktorej sa v
priebehu jedného roka sledovali požiadavky formálneho procesu európskej iniciatívy občanov
a zozbieralo sa viac ako 1,5 milióna vyhlásení
o podpore, pričom najvyššiu mieru podpory
vyjadrili pôvodné členské štáty EÚ: Nemecko,
Francúzsko a krajiny Beneluxu.
stop-ttip.org
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Ochrana zvierat:
Stop vivisection
(Stop vivisekcii)
Otázky ochrany zvierat sa tradične tešia
značnej podpore zo strany verejnosti. V USA
sa hlavná organizácia na ochranu zvierat,
„Humane Society“ často označuje za najúspešnejšieho navrhovateľa iniciatív. V EÚ
zaznamenalo v rokoch 2012 – 2013 rozmach
podobné hnutie s viac ako 1 173 130 zozbieranými vyhláseniami o podpore, navrhujúce
nové právne predpisy EÚ, na základe ktorých
bude testovanie na zvieratách v medicínskom
výskume v podstate nezákonné. Táto európska iniciatíva občanov bola v marci 2015
predložená Európskej komisii.
www.stopvivisection.eu

Pro-Life Movement
(Hnutie za život):
Jeden z nás

Proti privatizácii:
Right2Water
(Právo na vodu)

„Embryo je ľudská bytosť, je to počaté dieťa,
ktoré sa ešte nenarodilo; Nie je správne ho
zabíjať s cieľom získať kmeňové bunky“. S
týmto základným argumentom a návrhom
nových reštriktívnych právnych predpisov EÚ
o výskume kmeňových buniek sa organizátorom iniciatívy „Jeden z nás“ podarilo využiť
proces európskej iniciatívy občanov ako silný
nástroj na kampaň. Viac ako ostatní organizátori európskych iniciatív občanov získali
značnú podporu na papierových formulároch
a v konečnom dôsledku sa im podarilo získať
doteraz najväčšiu podporu zo všetkých iniciatív. Ich návrh však mal veľmi slabú odozvu zo
strany Európskej komisie, čo organizátorov
nahnevalo a viedlo k podaniu odvolania
na Všeobecnom súde Európskej únie proti
nečinnosti Komisie.

Išlo o jednu z prvých zaregistrovaných európskych iniciatív občanov v histórii a iniciatíva
prešla (takmer) celým procesom. Základom
iniciatívy Right2Water, ktorú začali najmä
európske odborové zväzy, bolo medzinárodné právo na voľný prístup k pitnej vode a ku
kvalitnej sanitácii a iniciatíva bola spojená
s diskusiou na úrovni EÚ o povolení pre súkromných investorov nakupovať a predávať
vodné zdroje v celej Únii. V priebehu vývoja
tejto iniciatívy si diskusia získala veľkú pozornosť zo strany verejnosti a počas niekoľkých
dní sa zozbieralo takmer milión podpisov, čím
sa reálne otestoval nový systém zberu online. Nakoniec bola iniciatíva podľa predpisu
o európskej iniciatíve občanov predložená
Európskej komisii. Komisia ju síce uvítala, no
nerozhodla sa prijať nové právne predpisy.

www.oneofus.eu

www.right2water.eu
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NADNÁRODNÝ MOST

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor je jednou z najstarších inštitúcií EÚ zriadenou Rímskou
zmluvou v roku 1957. Výbor sa skladá z 353 vymenovaných členov zo všetkých členských
štátov EÚ zastupujúcich zamestnávateľov, zamestnancov a tretiu skupinu, ktorá zastupuje
rôzne činnosti, ako napríklad činnosť poľnohospodárov, spotrebiteľských skupín a profesijných
organizácií.
Úloha Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý sa ako poradný orgán zameriava na
sociálne a demokratické otázky, sa v poslednom čase stále posilňuje. Výbor sa stáva mostom „medzi európskou občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ“. Inými slovami, EHSV dnes predstavuje
dôležitú infraštruktúru na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie.
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Túto úlohu vyjadruje proaktívna činnosť 353 členov v celej Európe vo vzťahu k sociálnym partnerom, občianskej spoločnosti a školám. Pri vydávaní stanovísk k novým právnym predpisom
EÚ o participatívnej demokracii (najmä článok 11 Lisabonskej zmluvy) zaujal EHSV proaktívny
postoj, aby európska iniciatíva občanov bola čo najdostupnejšia a čo najľahšie použiteľná.
Na začiatku uverejnil EHSV príručku pre používateľov európskej iniciatívy občanov v 23 jazykoch; táto publikácia je jej pokračovaním a ponúka občanom v celej Európe úvodné informácie
a usmernenie k tomu, ako vyjadriť svoj názor efektívnym a udržateľným spôsobom.

Európsky hospodársky a sociálny výbor vás môže
podporiť viacerými spôsobmi:
Deň európskej iniciatívy občanov
Jar silných európskych občanov! Spolu s kľúčovými organizáciami občianskej spoločnosti v celej
Európe organizuje EHSV každoročne v apríli stretnutie aktívnych občanov a zainteresovaných strán,
počas ktorého reviduje a obnovuje participatívny proces stanovený európskou iniciatívou občanov.
www.eesc.europa.eu/eciday2015

Stratení v preklade?
Ide o hlavnú výzvu pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do procesu tvorby európskej
politiky, či už ako etablované inštitúcie alebo aktívni občania: informovať všetkých občanov EÚ
o svojich predstavách v ich vlastnom jazyku. EHSV ponúka v súvislosti s európskou iniciatívou
občanov novú a jedinečnú službu, ktorou je bezplatný preklad úradného znenia zaregistrovaných iniciatív občanov do všetkých ostatných jazykov EÚ.
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Ďalšie informácie
Spolu s mimovládnym centrom podpory pre európsku iniciatívu občanov (pozri nasledujúcu
kapitolu) zriadil EHSV jedinečný informačný zdroj online zameraný na kľúčové fakty o európskej
iniciatíve občanov a praktické skúsenosti s jej realizáciou. Tento zdroj ponúka všetky dostupné
materiály (výskum, právne posúdenia, články a publikácie) a vysvetľuje, ako k ním získať prístup.
http://xteam.eesc.europa.eu/sites/eci-db
29

CENTRUM PODPORY

Občianska spoločnosť a občianske médiá

Podpora je všade naokolo –
len ju treba využiť
Ako aktívni občania EÚ doslova nie ste sami. Je vás viac ako 400 miliónov. Nie ste sami ani
vtedy, keď na vyjadrenie svojho názoru potrebujete vládnu podporu alebo podporu občianskej
spoločnosti. Spomedzi mnohých zdrojov, ktoré máte k dispozícii, odporúčame túto nadnárodnú podporu, poradenstvo a médiá v celej Európe.

Európska iniciatíva občanov
– Centrum podpory pre európsku iniciatívu občanov je spoločná iniciatíva Európskeho útvaru
pre občiansku činnosť, organizácie Democracy International a think-tanku Initiative and
Referendum Institute Europe. Centrum poskytuje aktuálne správy prostredníctvom bulletinu,
individuálne poradenstvo, zabezpečuje výskum a analýzu, ako aj prístup k znalostnému
centru európskej iniciatívy občanov.
ecas.org/services/eci-support-centre/
elisa.bruno@ecas.org
– ECI Campaign je organizácia, ktorej osobitným cieľom je úspešné uvedenie a vykonávanie
európskej iniciatívy občanov a ktorá ponúka informačné zdroje i podporu pri organizovaní
kampaní.
www.citizens-initiative.eu/about/the-eci-campaign
berg@citizens-initiative.eu
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Participatívna demokracia
– Research Centre for Active Citizenship and Participatory Democracy (Výskumné centrum
pre aktívne občianstvo a participatívnu demokraciu) na univerzite vo Wuppertale zbiera
a analyzuje údaje o postupoch a praxi v modernej priamej demokracii. Ponúka poradenstvo,
odbornú prípravu a výučbu a poskytuje webhosting pre online zdroje ako napr. Direct
Democracy Navigator.
www.direct-democracy-navigator.org
editor@direct-democracy-navigator.org
– Stále viac vládnych subjektov v rámci Európy investuje do vytvorenia infraštruktúr na podporu aktívneho občianstva a participatívnej demokracie a poskytuje usmernenia, ako vyjadriť
svoj názor. Bola vytvorená nová sieť regionálnych a miestnych samospráv.
www.beteiligungsportal-bw.de/network-participation
Fabian.Reidinger@stm.bwl.de

Občania a žurnalistika
– Euractiv spája aktívne európske občianstvo s profesionálnou žurnalistikou online a ponúka
príbehy, názory, analýzy a súvislosti týkajúce sa všetkého, čo sa deje na politickom poli
v Európe, a to v troch jazykoch: angličtina, francúzština a nemčina.
www.euractiv.com
fondateur@euractiv.com
– „Ľudia. Účasť. Sila“ je motto platformy „Direct Democracy Media Platform“ patriacej pod
medzinárodnú službu švajčiarskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti swissinfo.ch, ktorá
celosvetovo ponúka správy, stanoviská a súvislosti týkajúce aktívneho občianstva a participatívnej demokracie – v desiatich jazykoch: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina,
arabčina, ruština, čínština, portugalčina, taliančina a japončina.
www.swissinfo.ch/directdemocracy
amr.huber@swissinfo.ch
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Tento pas navrhol a vypracoval Bruno Kaufmann, spravodajca o demokracii, politológ a
predseda volebnej komisie vo Falune, vo Švédsku, v prvej obci v Európe, ktorá vydala miestny
pas demokracie v roku 2013.
http://falun.se/demokrati
http://people2power.info
http://iri-europe.org

Fotografie: © iStock (stránky 2/6/7/10/12/14/16/21/22/23)
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