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2013 г. Европейска година на гражданите

2013 година е обявена за Европейска
година на гражданите. Акцентът се поставя
върху правата, които всеки гражданин на Европейския съюз има. Всички над 500 милиона
граждани ползват правата си ежедневно – както и самата икономика на ЕС.

Европейската година на гражданите 2013 е посветена
на правата, произтичащи от гражданството на ЕС. През годината е насърчаван диалогът между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса в рамките на прояви и конференции в цяла Европа с цел обсъждане на тези
права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда
Европейският съюз през 2020 г.
Правата на гражданите на Европейския съюз са скрепени в Маастрихтския договор (официално Договор за
Европейски съюз), подписан на 7 февруари 1992 г. и влязъл
в сила през ноември 1993 г., както и националните законодателства на страните членки. Ако хората познават и използват
правата си, това е от полза не само за тях като индивиди, но
и за Европейския съюз като цяло – под формата на по-голяма
икономическа и социална подкрепа за европейския проект.
От „Доклада за гражданството на Европейския съюз за 2010 г.“
на Европейската комисия става ясно, че гражданите на ЕС не
се ползват изцяло от своите права, защото не са запознати с
тях – особено с правото си на свободно движение и пребиваване в други страни на съюза.

Европейската година на гражданите
е избрана да се проведе във важен момент
През 2013 г. се навършват 20 години от въвеждането
на термина гражданство с Договора от Маастрихт, влязъл в
сила през 1993 г.
През 2014 г. ще се проведат изборите за Европейски
парламент. Целта на тематичната 2013 е през нея гражданите
да се запознаят с институциите на Европейския съюз, с правата си на гласоподаватели, както и да бъдат насърчени да
гласуват на предстоящите избори. В последните години се наблюдава слаб интерес към европейските избори, които остават зад националната политическа реторика. Гражданите на
ЕС не винаги разбират смисъла от участие в изборите и често
решават да не се възползват от това свое право.
Логото на европейската 2013 е Участвай в дебата!
Този дебат е за всеки от нас, за нашите права и нашето бъдеще. Европейската комисия идва при нас. В специални срещи,
организирани в цяла Европа, високопоставени европейски
политици изслушват нашите възгледи. Това е шансът на европейските граждани да кажат в каква Европа искат да живеят и
какво очакват от Европейския съюз в бъдеще.
Сайтът на Европейската комисия„Вашият глас в Европа“
е „единна точка за достъп“ до широк кръг консултации, дискусии и други инструменти, позволяващи на европейските граждани да играят активна роля в процеса на изготвяне на европейските политики http://ec.europa.eu/yourvoice/index_bg.htm
Европейската гражданска инициатива позволява
на гражданите на Европейския съюз да участват пряко в разработването на политиките на Съюза. Събраните един милион гласове в подкрепа на дадена инициатива дават възможност на гражданите да призоват Европейската комисия да
направи ново законодателно предложение. Уебсайтът http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome предоставя информация за всички актуални граждански инициативи, обяснява правилата и дава възможност на европейските граждани да започнат своя инициатива.
Многобройните събития, посветени на Европейската година
на гражданите, подчертават ползите от гражданството на Съюза за неговите граждани – в качеството им на частни лица,
потребители, постоянно пребиваващи, студенти, работещи
или участници в политическия живот. Участието на всеки
гражданин на ЕС в общността и обществото, към което принадлежи на местно, регионално, национално или европейско
равнище, е жизненоважно за доброто състояние на демокрацията и за бъдещето на Европейския съюз.

Какво означава да бъдеш гражданин
на Европейския съюз?

Учене в чужбина

Всеки гражданин на държава членка на Европейския
съюз автоматично получава и статут на гражданин на Европейския съюз. Този статут е допълнителен и не заменя гражданството в държавата членка. Гражданите на Европейския
съюз имат редица права. Правата им са посочени във втората
част на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Те са записани и в глава V на Хартата на основните права на
ЕС. Правата на гражданите на Европейския съюз могат условно да се разделят на Граждански права, Основни права и
Други транснационални права.

Всеки гражданин на Европейския съюз има правото
да учи във всяка страна членка на Съюза при същите условия
като нейните граждани.

Граждански права:
• Правото на свободно придвижване и пребиваване в ЕС
и на недискриминация въз основа на националност;
• Правото на гласуване и кандидатиране в избори;
• Правото на петиция;
• Правото да бъде подадена жалба до омбудсмана;
• Правото на консулска закрила за непредставени
граждани на ЕС;
• Правото на искане Комисията да предложи ново законодателство.
Основни права:
• ЕС се основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително на правата
на хората от малцинствата.
Други транснационални права:
• Достъп до социална сигурност;
• Медицинска помощ в чужбина;
• Учене в чужбина;
• Онлайн пазаруване;
• Права на пътниците;
• По-евтини разговори по мобилни телефони;
• Безопасна и сигурна енергия на поносими цени.

Прием в университет
Условията за прием в отделните страни и университети се различават значително, но независимо от другите условия, на никого не може да бъде отказван достъп до обучение
или образование в друга страна от ЕС въз основа на неговото
гражданство. Възможно е да се очакват познания по езика на
съответната държава, затова в някои страни може да има изискване за полагане на езиков изпит.
Признаване на дипломи за висше образование
В Европейския съюз не съществува автоматично признаване на дипломите за висше образование. Ако гражданин
на Съюза желае да учи в друга страна членка, трябва да бъде
предварително проверено дали съществуващата диплома ще
бъде призната там и до каква степен.
Такси и финансова помощ
Гражданите на Европейския съюз имат право да плащат същите такси за обучение като гражданите на дадената
страна членка, в която те са отишли да получат образование.
Тази равнопоставеност не се отнася автоматично до стипендии за издръжка и заеми. Ако като гражданин на ЕС е живял в
друга страна от Съюза законно и непрекъснато в продължение на 5 или повече години, той има право на стипендия за
издръжка при същите условия като гражданите на тази страна. Възможен източник на финансиране за провеждане на
част от обучението в чужбина е секторна програма „Еразъм“
в рамките на Програма „Учене през целия живот“, а за финансиране на магистърска или докторска програма – програма
„Еразмус Мундус“.

Признаване на професионални квалификации

Търсене на работа в чужбина

Всеки гражданин на Европейския съюз има правото
да упражнява професията си в друга страна от Съюза.
Ако дадена професия не е регулирана в приемащата
страна, гражданите на ЕС могат да я упражняват там при същите условия като гражданите на тази държава, дори без официално удостоверение за признаване на квалификацията.
Ако професията е регулирана в приемащата страна,
може да се наложи квалификациите да бъдат официално
признати там. Ако професията е регулирана там, но не е регулирана в собствената страна, може да се наложи да бъде
доказано, че гражданинът е практикувал в своята страна в
продължение на поне 2 от последните 10 години.
Документите „Europass“, разработени от Европейската
комисия, дават възможност за описване по единен начин на
придобитите знания, компетенции и квалификации. Документите са приложими в цяла Европа, а някои от тях се попълват във връзка с премината професионална практика по
секторна програма „Леонардо да Винчи“ в рамките на Програма „Учене през целия живот“.

Всеки гражданин на Европейския съюз има правото да
работи в друга страна от Съюза без разрешително за работа.

Европас документите са:

Равно третиране
При търсене на работа в чужбина, гражданите на ЕС
имат същите права като гражданите на съответната страна
по отношение на достъпа до работа (с изключение на някои
длъжности в публичния сектор), помощта от службите по заетостта и финансовата подкрепа за намиране на работа.
За някои видове финансова подкрепа за намиране на
работа е необходимо да е установена връзка с местния пазар
на труда.
Свободни работни места в Европа
Обяви за работа в други страни от Европейския съюз
могат да бъдат намерени на уебсайта на EURES (Европейски
служби по заетостта): http://ec.europa.eu/eures
Възможно е в някои страни от ЕС гражданите на България и Румъния все още да се нуждаят от разрешително за
работа, за да бъдат наети там. Очаква се всички ограничения
да бъдат премахнати най-късно до края на 2013 г.

1. Europass автобиография
2. Europass езиков паспорт
3. Europass мобилност

Полезни връзки в подкрепа на мобилността
1. PlotEUs http://ec.europa.eu/ploteus/

4. Europass приложение към сертификата
5. Europass приложение към диплома

Цели да помогне на студенти, търсещи работа, работници, родители, кариерни консултанти и обучители да откриват информация относно обучението в Европа.
Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Еврогайдънс – България към Център за развитие на човешките ресурси, euroguidance.hrdc.bg

Полезни връзки в подкрепа на мобилността
2. EURES http://ec.europa.eu/eures/

Полезни връзки в подкрепа на мобилността
4. Европас http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home

Пет документа, които помагат уменията и квалификациите да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа:
Европейска служба по заетостта цели да подпомогне
свободното движение на работещите в Европа. EURES информира, съветва и предоставя помощ на потенциални мобилни
работници относно възможностите за работа и условията на
живот и труд в Европа.
Лесният начин за намиране на информация за работни места и възможности за обучение в цяла Европа - вакантни работни места в 31 европейски страни, автобиографии,
предоставени от страна на заинтересовани кандидати, какво
трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина и
още повече събрано за вас от мрежата на EURES.
Кой може да ми помогне да се ориентирам
по-лесно? Потърси дали в твоя град има ЕУРЕС
съветник – В България те са 17 и може да ги намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/
eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=bg
3. Study in Europe
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

Официална страница на Европейския съюз с информация за висшето образование в Европа, както и за условията
на живот. Страницата предлага достъп до образователни портали под формата на търсачки, които дават подробна информация за възможности за обучение в Европа и по света.

Два от документите са достъпни за попълване от самите граждани:
• Автобиографията помага да представите ефективно и разбираемо своите умения и квалификации. Можете да
създадете своето CV онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите
и инструкциите;
• Езиков Паспорт е инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации. Можете да създадете своя
Езиков паспорт онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и
инструкциите.
Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
• Europass мобилност описва знанията и уменията,
придобити в друга европейска страна;
• Приложение към сертификат описва знанията и
уменията, придобити от притежателите на сертификати за
професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина;
• Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование.
Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави
по-лесно разбираема, особено в чужбина.
Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Европас – България
към Център за развитие на човешките
ресурси, europass.hrdc.bg

Полезни връзки в подкрепа на мобилността
5. Европа Директно
http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm

Свържете се с най-близкия до вас документационен
център на ЕС за:
• достъп до официални публикации и документи на
ЕС (онлайн и печатни издания)
• помощ за намиране на подробна информация за
европейските закони, интеграция, политики и институции
• обучение за учащи за намиране на данни и изследвания относно ЕС
Намерете лектор, експерт по въпроси на ЕС (юристи,
консултанти, учени), ако планирате проява във вашия район
с акцент върху дейностите на Съюза.

Премествам се в друга страна от Европейския съюз –
как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е анулиран – какви са
правата ми? За какви безвъзмездни средства от Европейския
съюз може да кандидатства моята организация? За отговор на
всички тези и много други въпроси свържете се с централната информационна служба Europe Direct.
Централна информационна служба
Можете да се обадите или да изпратите електронно
писмо на всеки от официалните езици на ЕС.
Местни информационни центрове
на Европа Директно
Мрежа от информационни центрове, документационни центрове и лектори във всяка страна от ЕС.
Свържете се с вашия местен информационен център
Europe Direct на всеки един от официалните езици на ЕС за:
• отговори на въпроси относно вашите права в ЕС,
възможности за финансиране и др.
• покани за местни информационни събития
и за прояви за установяване на контакти
• документи и публикации на ЕС
• информация относно други информационни
източници
• координати за връзка с подходящи организации

Информационните центрове Европа Директно в
България, част от информационната мрежа Europe Direct,
свързват ЕС и неговите граждани на местно ниво. Задачата
на тази мрежа от центрове е да доставя информация и съвет
относно политиките на ЕС, активно да стимулира местния и
регионален дебат за ЕС чрез организиране на разнообразни
събития и информационни кампании, да помага на европейските институции да разпространяват информация на местно
ниво и да дава на обществото възможност за обратна връзка
с институциите на ЕС.
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_
services/info_relays_bg.htm
Кой може да ми помогне да се ориентирам по-лесно? Потърси център на ЕВРОПА ДИРЕКТНО в своя град – http://europa.
eu/europedirect/meet_us/interactive_map/
bulgaria/index_bg.htm
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през целия живот”
(2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото
изпълнение на Програмата, като администрира децентрализираните
дейности в целия проектен цикъл:
• разпространява информация за дейностите на Програмата;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с кандидатите, успешно преминали
селекцията;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации на финансираните
проекти;
• приема отчетите по договорираните проекти;
• организира дейности за валоризация и разпространение
на резултатите от успешни проекти.
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