© Shutterstock/ Aleksandar Videnovic

Asistenčná služba pre
európsku iniciatívu občanov
v Európskom hospodárskom a
sociálnom výbore

Európsky hospodársky a sociálny výbor
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EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV:
prvý nadnárodný nástroj participatívnej demokracie
Európska iniciatíva občanov (ECI), ktorá bola zavedená Lisabonskou
zmluvou 1. apríla 2012, je nástrojom, ktorý významným spôsobom prispieva
k participatívnej demokracii v Európskej únii. Ak občania zozbierajú aspoň
1 milión podpisov aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ (v súčasnosti
zo siedmich členských štátov), majú právo priamo vyzvať Európsku komisiu
na predloženie právneho aktu. ECI je teda silným nástrojom umožňujúcim
aktívnu účasť na tvorbe politiky na európskej úrovni. ECI môže ovplyvňovať
agendu EÚ.
Článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ):
„Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi
príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy
a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný
návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania
zmlúv je potrebný právny akt Únie.“
Presné pravidlá vykonávania sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 211/2011¹.
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EHSV a ECI: prirodzení priatelia

EHSV je zodpovedný za uľahčovanie
a podporovanie všetkých spôsobov
dialógu a komunikácie medzi verejnosťou
a inštitúciami EÚ. Na tento účel zriadil
kontaktnú skupinu pre európske organizácie
a siete občianskej spoločnosti² a skupinu
ad hoc pre európsku iniciatívu občanov.
V súvislosti s európskou iniciatívou občanov výbor okrem poskytovania
informácií zainteresovaným občanom a organizáciám občianskej
spoločnosti plní tieto úlohy:
– sprostredkovateľa prípravy občianskych iniciatív tým, že umožňuje
zúčastneným subjektom zapájať sa do sietí a prípadne sa stretávať,
– sprievodcu, ktorý vydáva odporúčania a stanoviská v rámci pomoci
Komisii pri vyhodnocovaní úspešnej iniciatívy a v každej následnej fáze.
Výbor sa tiež považuje za veľkého zástancu účasti verejnosti vo všeobecnosti
a podporuje všetky nástroje presadzujúce aktívne občianstvo.
Stanoviská EHSV na tému ECI
• Stanovisko EHSV na tému participatívnej demokracie a iniciatívy občanov³,
marec 2010
• Stanovisko EHSV na tému európskej iniciatívy občanov⁴, júl 2010
• Stanovisko EHSV z vlastnej iniciatívy na tému Európska iniciatíva občanov
(revízia)⁵, júl 2016

²
³
⁴
⁵

Viac informácií o kontaktnej skupine nájdete na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
Úradný vestník Európskej únie, C 354, 28.12.2010
Úradný vestník Európskej únie, C 44, 11.2.2011
Úradný vestník Európskej únie, C 389, 21.10.2016.
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Koncepcia občianskeho dialógu je zakotvená v zmluve, kde sa od všetkých
inštitúcií vyžaduje, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný
dialóg s občianskou spoločnosťou. EHSV zohráva ústrednú úlohu v týchto
procesoch. Je sprostredkovateľom medzi organizáciami občianskej
spoločnosti a inštitúciami EÚ a slúži ako fórum pre konzultácie a informácie,
kde si môžu vymieňať názory a vyjadrovať svoje postoje.

Asistenčné pracovisko ECI: V čom spočíva pomoc EHSV
organizátorom ECI?
Skupina ad hoc pre európsku iniciatívu občanov
Skupina bola vytvorená, aby poskytovala politické usmernenia v súvislosti
s európskou iniciatívou občanov a monitorovala vývoj v tejto oblasti. Od tej
doby prijala viacero odporúčaní týkajúcich sa spôsobu, akým EHSV môže
pomôcť posilniť a rozvinúť európsku iniciatívu občanov, a navrhla viacero
služieb, ktoré EHSV v súčasnosti poskytuje všetkým subjektom zapojeným
do ECI.
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Preklady popisu európskej iniciatívy občanov
Európsku iniciatívu občanov je možné
zaregistrovať v jednom z 24 oficiálnych
jazykov EÚ. Za poskytnutie textu
v ostatných 23 jazykoch však zodpovedajú
organizátori. Po prvej registrácii môžu
organizátori na internetové stránky
vložiť ďalšie jazykové verzie navrhovanej
iniciatívy. Od októbra 2014 EHSV ponúka prekladateľskú službu prekladu
800 znakového opisu európskej iniciatívy občanov. V praxi to znamená, že
po schválení európskej iniciatívy občanov Európskou komisiou je možné
text v pôvodnom jazyku poslať na adresu citizensinitiative@eesc.europa.eu
s uvedením želaných cieľových jazykov. Organizátori si môžu zvoliť
akýkoľvek úradný jazyk EÚ okrem írčiny.
Deň európskej iniciatívy občanov
Od roku 2012 každoročne v apríli EHSV usporadúva konferenciu s názvom
„Deň európskej iniciatívy občanov“, ktorej cieľom je diskutovať o najnovšom
vývoji v politike ECI. Zámerom je takisto uľahčiť nadväzovanie pracovných
kontaktov a ponúknuť občianskej spoločnosti návrhy na nevyhnutné
zlepšenia a zjednodušenia vo fungovaní európskej iniciatívy občanov.
Deň európskej iniciatívy občanov je teraz dôležitým miestom stretávania
a platformou, kde si organizátori zaregistrovaných aj budúcich európskych
občianskych iniciatív a zúčastnené subjekty môžu vymieňať informácie,
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osvedčené postupy a skúsenosti a prezentovať vlastné európske občianske
iniciatívy a činnosť verejnosti.
Viac informácií nájdete na stránke ECI: www.eesc.europa.eu/eci.
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Databáza ECI
EHSV spustil online databázu európskej
iniciatívy občanov s cieľom poskytovať
bezplatnú digitálnu knižnicu so širokou
ponukou dokumentov, hlavne so
zameraním na akademický výskum o
európskej iniciatíve občanov. Databáza
je dostupná pre všetkých registrovaných
používateľov a výskumným pracovníkov umožňuje sprístupniť svoju prácu
európskej verejnosti. Autori prác o ECI môžu do nej vložiť svoju prácu
po jednoduchej registrácii a podeliť sa o ňu s tou časťou verejnosti, ktorá
má záujem o lepšie pochopenie nástroja ECI.
Databáza dokumentov týkajúcich sa ECI: www.eesc.europa.eu/ecidocs
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Príležitosť nadväzovať pracovné kontakty
EHSV môže organizátorov európskych
občianskych iniciatív pozvať na svoje
plenárne zasadnutie alebo schôdze
sekcií (v súlade s vnútornými pravidlami
stanovujúcimi
všeobecné
kritériá)
a ponúknuť im tak možnosť stretnúť
sa s členmi EHSV a nadviazať kontakty
s ich organizáciami. Prezentácie iniciatív členom EHSV sú taktiež vynikajúcou
príležitosťou, ako získať názory a stanoviská týkajúce sa navrhovanej
iniciatívy a pripraviť sa na otázky, ktoré môže počas kampane klásť verejnosť.
Organizátori európskych občianskych iniciatív môžu okrem toho požiadať
EHSV o partnerstvo pri podujatiach, ktoré organizujú na propagovanie svojej
iniciatívy. Ak sa partnerstvo schváli, organizátori budú mať možnosť použiť
zadarmo jednu z konferenčných miestností EHSV. EHSV taktiež zabezpečí
privítanie jedným zo svojich členov alebo prejav jedného z členov, ktorý je
odborníkom v danej oblasti.
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Viac informácií o partnerstve s EHSV získate na adrese:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-euinstitutions-partnerships
Komunikačné a informačné aktivity
EHSV vypracoval dve publikácie, v ktorých
sa podrobne vysvetľujú rôzne nástroje, ktoré
majú k dispozícii občania EÚ, ktorí si želajú
formálne vyjadriť svoje myšlienky a obavy.
Ide o publikáciu Váš sprievodca európskou
iniciatívou občanov a publikáciu Európsky
pas aktívneho občianstva. Obe publikácie,
ktoré sa pravidelne aktualizujú, sú dostupné
na stránke www.eesc.europa.eu/eci v časti
„Related documents“.
Členovia EHSV sa taktiež aktívne zapájajú do rôznych aktivít súvisiacich s
iniciatívou „Going Local“, v rámci ktorých rozprávajú o európskej iniciatíve
občanov a vysvetľujú jej úlohu pri zapájaní širokej verejnosti do tvorby
politiky. EHSV môže podľa možností navrhnúť rečníka na externom podujatí
k problematike súvisiacej s ECI a otázkam súvisiacim s občanmi.
Poradenstvo organizátorov ECI
Všetci súčasní a budúci organizátori môžu kontaktovať EHSV na funkčnej
elektronickej schránke citizensinitiative@eesc.europa.eu a požiadať o radu
týkajúcu sa rôznych organizačných aspektov európskej iniciatívy občanov
alebo ohľadne toho, kam sa obrátiť o pomoc. EHSV spolupracuje s centrom
EHSV na podporu európskej iniciatívy občanov (ECI Support Centre)
a združením pre európsku občiansku iniciatívu (The Association for the ECI)
s cieľom koordinovať služby spojené s ECI a optimalizovať výmenu
informácií v prospech všetkých organizátorov a zúčastnených subjektov
európskych iniciatív občanov.
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Oficiálne informácie o ECI
Register európskej iniciatívy občanov Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Webová stránka EHSV o občianskej iniciatíve vrátane publikácií:
www.eesc.europa.eu/eci
Partnerské organizácie EHSV v otázke ECI
Združenie ECI: http://www.citizens-initiative.eu/
Centrum na podporu ECI: http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Kontakt:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddelenie pre vzťahy s organizovanou občianskou spoločnosťou
a strategické plánovanie
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
Email: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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