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SINTEZĂ 
Această notă încearcă să ofere o prezentare succintă şi o evaluare critică a programului 
propus „Europa pentru cetăţeni” 2014-2020, al cărui obiectiv este consolidarea memoriei 
istorice şi a participării civice în Europa. Nota cuprinde următoarele părţi constitutive: 
1) o introducere care descrie iniţiativele anterioare privind „cetăţenia activă” şi programul 

„Europa pentru cetăţeni”, aflat în vigoare în prezent; 
2) un rezumat al propunerii Comisiei privind un program „Europa pentru cetăţeni” reînnoit; 
3) o prezentare succintă a modului în care CESE, CoR şi Consiliul au primit propunerea, 

precum şi a implicării legislative a PE; 
4) o examinare a programului propus din punct de vedere al punctelor forte şi punctelor 

slabe, precum şi 
5) o serie de recomandări pentru modificarea propunerii legislative existente. 

ad 1) Introducere: 
În urma apelurilor lansate în cadrul Consiliilor Europene de la Tampere (1999) şi Nisa 
(2000) pentru un dialog mai deschis cu societatea civilă, Consiliul European a iniţiat, în 
ianuarie 2004, un program de acţiune la nivelul Comunităţii pentru a promova cetăţenia 
europeană activă (Decizia 2004/100/CE a Consiliului). În urma eşecului înregistrat de 
proiectul referitor la „Constituţia pentru Europa”, obiectivul privind cetăţenia europeană 
activă a fost atins prin programul „Europa pentru cetăţeni”, instituit prin Decizia 
1904/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru perioada 2007-2013, cu un 
pachet financiar total de 215 milioane EUR. 
 
Încă din 2006, în cadrul programului au fost puse în aplicare patru tipuri principale de 
acţiuni, în scopul de a se atinge obiectivele acestuia. 
 
Acţiunea 1: „Cetăţeni activi pentru Europa”, care cuprinde două măsuri cheie, şi 
anume: 

I. înfrăţirea între oraşe şi crearea de reţele între oraşe înfrăţite, în scopul de a stabili 
legături la nivel local între municipalităţile înfrăţite, pentru a favoriza schimburile şi 
cooperarea; 

II. proiecte ale cetăţenilor şi măsuri de susţinere, care explorează metode inovatoare de 
implicare a cetăţenilor. 

 
Acţiunea 2: „Societatea civilă activă în Europa”, care oferă susţinere (structurală) 
organizaţiilor societăţii civile şi grupurilor de reflecţie care leagă cetăţenii de Uniunea 
Europeană (UE). 
 
Acţiunea 3: „Împreună pentru Europa”, care cuprinde trei seturi de măsuri: 

I. evenimente cu grad ridicat de vizibilitate şi conferinţe organizate în întreaga Europă, 
în scopul de a intensifica sentimentul de apartenenţă al europenilor la aceeaşi 
comunitate; 

II. studii care permit o mai bună înţelegere a cetăţeniei active la nivel european; 
III. instrumente de informare şi diseminare; 

 
Acţiunea 4: „Memorie istorică europeană activă”, având drept obiectiv promovarea şi 
păstrarea memoriei istorice europene active, şi anume prin proiecte de sponsorizare în 
scopul de a comemora victimele naţional-socialismului şi ale bolşevismului. 
 
Evaluarea pe termen mediu a programului „Europa pentru cetăţeni” 2007-2013, 
desfăşurată în 2010, a confirmat relevanţa programului şi a sugerat o valoare adăugată 
clară. În acelaşi timp, totuşi, s-a făcut referire la anumite deficienţe şi probleme, inclusiv un 
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nivel semnificativ de nesatisfacere a cererii. Pentru a le soluţiona, s-au făcut o serie de 
recomandări privind un eventual program următor, care pot fi rezumate după cum 
urmează: 

1) Atingerea unui nivel mai profund de înţelegere şi proprietate ale UE prin 
consolidarea legăturilor dintre program, pe de o parte, şi problemele majore ale 
societăţii şi obiectivele strategice şi priorităţile politice majore ale UE, pe de altă 
parte; 

2) Îmbunătăţirea şi ajustarea ulterioare a implementării programului, printre 
altele, prin dobândirea unui echilibru mai bun între susţinerea acordată părţilor 
interesate majore şi participanţilor mici, sporirea finanţării acordate acţiunilor pentru 
memoria istorică europeană activă şi societatea civilă activă şi înlesnirea procesului 
de înscriere; 

3) Obţinerea unei participări mai echilibrate prin eforturile depuse atât pentru a 
compensa discrepanţele geografice existente, cât şi pentru a spori implicarea 
grupurilor „greu accesibile”; 

4) Sporirea impactului pe care îl au activităţile susţinute de program asupra 
politicilor şi a mass-mediei. 

ad 2) Propunerea Comisiei pentru un nou program „Europa pentru 
cetăţeni” (2014-2020): 
„Propunerea de REGULAMENT al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a 
programului «Europa pentru cetăţeni»” a fost adoptată oficial în decembrie 2011 
(COM(2011)0884). Principalul obiectiv al programului propus este definit a fi 
„Consolidarea memoriei istorice şi întărirea capacităţii de participare civică la 
nivelul Uniunii” (p. 3). Obiectivul general în cauză este împărţit în două obiective 
specifice, şi anume: 

a) să stimuleze dezbaterile, reflecţia şi cooperarea pe tema memoriei istorice, a 
integrării şi a istoriei Uniunii; 

b) să favorizeze înţelegerea cetăţenilor şi să dezvolte capacitatea acestora de a 
participa la procesul de luare a deciziilor al Uniunii, precum şi să asigure mai multe 
posibilităţi de manifestare a solidarităţii, de implicare în societate şi de voluntariat la 
nivelul Uniunii. 

 
Pentru a atinge aceste obiective, au fost create două componente ale programului: 

a) Memorie istorică şi cetăţenie europeană 
b) Implicare democratică şi participare civică 

 
Activităţile orizontale de analiză şi diseminare ale rezultatelor proiectului („valorificare”) se 
adaugă acestor două componente, în cadrul cărora se planifică susţinerea unei serii de 
acţiuni: întâlniri ale cetăţenilor şi înfrăţirea între oraşe, sprijin acordat organizaţiilor de 
„interes european general” şi dezbateri şi studii referitoare la momentele definitorii din 
istoria europeană, printre altele. La aceste acţiuni pot participa „toate părţile interesate 
care promovează integrarea europeană” (articolul 6 din proiectul de regulament). 
 
În ceea ce priveşte implementarea programului (articolul 8), se prevede adoptarea de 
programe de lucru anuale de către Comisie şi se confirmă rolul esenţial de organism de 
gestionare principal pe care îl joacă Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi 
Cultură (EACEA). Pentru a îngădui monitorizarea eficientă, se specifică anumiţi indicatori, 
conform cărora se vor măsura progresul înregistrat de program şi atingerea obiectivelor 
specifice (de exemplu, numărul de proiecte şi calitatea rezultatelor, numărul participanţilor 
implicaţi direct sau procentul celor care se înscriu pentru prima dată). 
 
Bugetul global prevăzut pentru program este de 229 de milioane EUR, dintre care 206 
milioane EUR reprezintă credite operaţionale. Restul de 23 de milioane EUR sunt 
rezervate pentru „credite de natură administrativă”, la care se adaugă 10,423 de milioane 
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EUR, care nu sunt incluse direct în buget, ci prevăzute în rubrica 5 a cadrului financiar 
multianual („Administraţie”), ceea ce ridică nivelul cheltuielilor administrative globale la 
suma de 33,423 de milioane EUR. 
 
Suma totală de 206 milioane EUR se atribuie în cadrul creditelor operaţionale după cum 
urmează: 

 42,6 milioane EUR (20,68%) pentru acţiunea nr. 1 („sensibilizarea în materie 
de memorie istorică, istoria, identitatea şi obiectivul Uniunii prin stimularea 
dezbaterii, a reflecţiei şi a colaborării în reţea”); 

 139,45 de milioane EUR (67,69%) pentru acţiunea nr. 2 („încurajarea 
participării democratice şi civice a cetăţenilor la nivelul Uniunii, printr-o mai bună 
înţelegere de către cetăţeni a procesului de elaborare a politicilor al Uniunii şi prin 
promovarea oportunităţilor de implicare în societate şi voluntariat la nivelul 
Uniunii”); 

 23,95 de milioane EUR  (11,63%) pentru acţiunea nr. 3  („analiza, diseminarea şi valorificarea 
rezultatelor proiectului”). 

ad 3) Primirea propunerii CESE, CoR şi a Consiliului şi implicarea 
legislativă a PE: 
Comitetul Economic şi Social European (CESE) se declară ferm în favoarea continuării 
programului „Europa pentru cetăţeni” pe baza propunerii Comisiei şi, în acelaşi timp, solicită 
participarea în mai mare măsură a PE, a CESE şi a Comitetului Regiunilor la elaborarea, 
controlul şi evaluarea programului (SOC/458 – EESC/2012/1583). Principala preocupare a 
CESE cu privire la propunerea legislativă, în forma sa actuală, este lipsa unui pachet 
financiar suficient. 
 
De asemenea, Comitetul Regiunilor (CoR) şi-a exprimat, în general, sprijinul faţă de 
propunerea legislativă, solicitând, în acelaşi timp, o implicare mai activă a părţilor 
interesate externe (CoR 13/2012). Spre deosebire de CESE, CoR consideră că pachetul 
financiar propus de Comisie este suficient. Făcând referire la succesul programelor 
existente, solicită alocarea unei părţi semnificative din bugetul total activităţilor de înfrăţire 
a oraşelor. 
 
În urma raportului Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi, Consiliul a adoptat o 
abordare generală parţială cu privire la propunerea Comisiei în mai 2012. La fel ca CESE 
şi CoR, Consiliul salută propunerea Comisiei şi, în special, simplificarea structurii 
programului. Cu toate acestea, se sugerează o serie de schimbări care să fie aduse 
propunerii originale cu privire la următoarele aspecte: 1) activităţile care urmează să fie 
finanţate de către program, 2) accesul la program, 3) dispoziţiile de aplicare şi 4) indicatorii 
pentru măsurarea impactului programului. 
 
Propunerea Comisiei arată că articolul 352 din TFUE (Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene) reprezintă singurul temei juridic al regulamentului propus cu privire la noul 
program „Europa pentru cetăţeni”, oferind astfel o procedură de aprobare care îi permite 
PE numai să accepte sau să refuze poziţia Consiliului, însă fără a-i aduce modificări. 
Eforturile depuse de Parlament în vederea trecerii la un temei juridic dublu, care să 
cuprindă articolele 167 şi 352 din TFUE, asigurând astfel procedura legislativă ordinară, au 
rămas fără rezultat. În ciuda împotrivirii Serviciului juridic al Parlamentului, Comisia şi 
Consiliul consideră că obiectivul componentei „Memorie istorică şi cetăţenie europeană” este 
secundar în raport cu cel al componentei „Implicare democratică şi participare civică”, 
interzicând astfel aplicarea unui temei juridic dublu. Cu toate acestea, Parlamentul a 
hotărât: 1) să demareze o „procedură virtuală de codecizie” prin pregătirea unui raport 
oficial care să cuprindă recomandări de modificare şi amendamente şi 2) să aprobe 
versiunea finală în funcţie de disponibilitatea Consiliului de a ajunge la un compromis. 
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ad 4) Examinarea programului propus: 
Principiul fundamental al „cetăţeniei”: 
Propunerea Comisiei se bazează pe o concepţie civico-republicană a cetăţeniei, care 
subliniază natura politică a omului şi care echivalează cetăţenia cu un proces activ. În timp 
ce obiectivul de a încuraja o cultură a participării este binevenit, ideea unilaterală şi mai 
degrabă determinantă cu privire la ceea ce simbolizează cetăţenia activă şi implicarea 
cetăţenilor reprezintă un motiv de îngrijorare. O asemenea idee este evidentă în elaborarea 
întregului program „Europa pentru cetăţeni” pentru politicile UE şi, în special, pentru 
procesul de elaborare a politicilor. Prin urmare, UE se expune unor eventuale critici, 
potrivit cărora programul „Europa pentru cetăţeni” nu a vizat totuşi promovarea unei culturi 
bogate şi diversificate a cetăţeniei active, ci a fost elaborat ca un simplu instrument de 
punere în scenă a instituţiilor UE. 
 
Structura programului: 
Structura programului, în forma sa actuală, apare asimetrică, componenta „Memorie 
istorică” fiind subordonată componentei „Participare civică”: în timp ce doar aproximativ 
20% din totalul creditelor operaţionale se alocă primei componente, mai mult de două 
treimi se alocă celei de a doua componente. Un dezechilibru poate fi, de asemenea, 
observat în ceea ce priveşte priorităţile tematice din cele două componente. Acesta este 
observat în special în partea dedicată „Memoriei istorice”, în cadrul căreia se acordă o 
atenţie aproape exclusivă cauzelor regimurilor totalitare din istoria contemporană a 
Europei şi victimelor acestora. Faptul de a reduce „Memoria istorică europeană” la naţional-
socialism şi bolşevism promovează o percepţie istorică unidimensională, dar este şi în 
detrimentul unei atitudini critice din partea publicului european şi nici nu reflectă realizările 
integrării europene începând cu sfârşitul anilor ’40. Prin urmare, ar trebui extinsă gama de 
proiecte care ar trebui sprijinite în cadrul componentei „Memorie istorică” a programului 
„Europa pentru cetăţeni”. Structura celei de a doua componente a programului pare să fie 
mai echilibrată decât cea a primei componente, însă ar beneficia totuşi de pe urma unui 
cadru mai detaliat al măsurii în care instrumentele propuse sunt adecvate în vederea 
îndeplinirii obiectivelor formulate şi de respectiva valoare adăugată adusă de o anumită 
acţiune asupra celorlalte. 
 
Gestionarea şi aplicabilitatea programului: 
Odată cu punerea în aplicare a unei serii de măsuri de simplificare, structurile de 
gestionare ale actualului program „Europa pentru cetăţeni”, care ar trebui preluate pentru 
noul program, par să fie adecvate şi destul de eficiente. Spre deosebire de modalitatea de 
gestionare sugerată pentru programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020”, 
aplicabilitatea acestuia pare să fie insuficientă.  Cu siguranţă s-au înregistrat progrese în 
cadrul actualului program în ceea ce priveşte procesul de punere în aplicare, însă, în 
propunerea legislativă, nu se regăsesc soluţii satisfăcătoare cu privire la celelalte două 
provocări prezentate în cadrul evaluării intermediare: 1) găsirea unui echilibru mai adecvat 
între sprijinirea principalelor părţi interesate şi a participanţilor de talie mică, 2) obţinerea 
unei participări mai echilibrate în ceea ce priveşte diferenţele de natură geografică şi 
implicarea unor grupuri „greu accesibile”. Un instrument-cheie în abordarea acestor 
provocări ar putea fi o strategie ambiţioasă de comunicare, care promovează 
sensibilizarea publicului faţă de acest program în întreaga Europă şi, în special, 
oportunităţile acordate solicitanţilor neinstituţionali şi iniţiativelor limitate. 
 
Buget: 
Pachetul financiar destinat programului „Europa pentru cetăţeni 2014-2020”  pare să fie 
insuficient, având în vedere obiectivele ambiţioase care vor trebui îndeplinite. Bugetul nu 
respectă suma simbolică de „un euro pe cetăţean” sau suma totală de 495 milioane 
EUR, care a fost solicitată, printre altele, de către Consiliul municipalităţilor şi regiunilor 
europene (CEMR), şi nici măcar nu este în conformitate cu pachetul financiar destinat 
actualului program „Europa pentru cetăţeni”, în cazul în care suma este ajustată la inflaţie. 
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În acest context, ar fi binevenită o creştere semnificativă a pachetului financiar, astfel 
cum se solicită, de asemenea, în avizul CESE. 

ad 5) Recomandări şi concluzii: 
1) Constatarea importanţei globale a unui program reînnoit: 
Având în vedere succesul actualului program „Europa pentru cetăţeni (2007-2013)” şi faptul 
că, în prezent, reprezintă singurul program destinat exclusiv promovării participării civice şi 
memoriei active la nivel european, se recomandă în mod special continuarea acestui 
program, într-o formă sau alta. Prin urmare, argumentele în favoarea şi împotriva 
respingerii totale a propunerii legislative de către PE ar trebui să fie analizate cu mare grijă, 
acest lucru fiind valabil şi în cazul refuzului Consiliului de a lua în considerare în mod 
corespunzător eventualele sugestii ale Parlamentului de modificare a proiectului de 
regulament. 
 
2) Extinderea principiului fundamental al „cetăţeniei”: 
Extinderea semnificaţiei conceptului de „cetăţenie”, care stă la baza propunerii legislative, 
pare să fie necesară. Până în prezent, predomină o idee determinantă referitoare la 
semnificaţia şi la orientarea cetăţeniei, axându-se, în special, pe politicile UE şi pe procesul 
de luare a deciziilor. O asemenea percepţie nu ia în considerare numeroasele forme 
favorabile ale participării civice şi ale spiritului public. Faptul de a accepta, în cadrul 
propunerii finale, o idee mai amplă referitoare la ceea ce simbolizează „cetăţenia” ar fi, de 
asemenea, în interesul instituţiilor europene şi ar împiedica stigmatizarea programului drept 
un instrument de propagandă al UE. 
 
3) Rectificarea dezechilibrelor existente în cadrul structurii programului: 
În vederea remedierii dezechilibrelor existente în cadrul structurii programului şi în vederea 
evitării abordării uneia dintre cele două componente tematice numai ca un element 
subordonat, este necesară o distribuire mai echilibrată a fondurilor. O astfel de modificare 
ar sta, de asemenea, la baza justificării PE referitoare la aplicarea unui temei juridic dublu 
cu privire la propunerea legislativă. Mai mult, structura actualului program necesită 
adaptări ale orientării tematice, mai ales în cadrul primei componente („Memorie istorică”), 
ale cărei obiect de studiu şi perioadă istorică nu ar trebui să se limiteze la naţional-socialism 
şi bolşevism. 
 
4) O examinare mai consecventă a rezultatelor evaluării intermediare:   
Deşi evaluarea intermediară a fost determinantă pentru noua propunere legislativă, se 
recomandă o mai mare atenţie cu privire la abordarea sugestiilor menţionate în cadrul 
acesteia. Acest lucru este valabil în special pentru întărirea legăturilor cu aspectele sociale 
majore percepute de cetăţeni ca o preocupare directă şi pentru obţinerea unei participări 
mai echilibrate în cadrul programului. 
 
5) Menţinerea unor structuri centralizate de gestionare, consolidând totodată 

PEC: 
În comparaţie cu celelalte programe administrate central de o agenţie executivă, sub 
supravegherea Comisiei, actualul program „Europa pentru cetăţeni” poate face referire la 
structuri de gestionare destul de eficiente. Nu se preconizează că descentralizarea ar 
permite realizarea anumitor economii şi nici nu este evident faptul că aceasta ar determina 
îmbunătăţiri calitative. Promovarea „Punctelor Europa pentru cetăţeni” (PEC) pare să fie 
mai promiţătoare decât o descentralizare a gestionării programului. Astfel, s-ar consolida 
integrarea programului „Europa pentru cetăţeni” în cadrul fiecărui stat membru şi, în acelaşi 
timp, s-ar aduce o contribuţie la renumele general şi la accesibilitatea programului. 
 
6) Consolidarea aplicabilităţii programului: 
Ar trebui luată în considerare o nouă consolidare a aplicabilităţii viitoare a programului, în 
special în ceea ce priveşte fiecare cetăţean.  În acest scop, ar trebui acordate stimulente 
clare pentru micile iniţiative de bază, iar un anumit procent din fonduri ar putea fi destinat 
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unor asemenea iniţiative neinstituţionale. Mai mult, ar trebui să se acorde mai multă atenţie 
unei implicări mai active a grupurilor  „greu accesibile”, acesta fiind declarat un obiectiv 
pentru care nu există, până în prezent, nicio strategie asemănătoare în vederea îndeplinirii 
sale.  
 
7) O mai mare evidenţiere a comunicării şi a utilizării concrete a bugetului 

aferent:  
În contextul conştientizării importanţei deosebite a unei strategii adecvate de comunicare, 
care să contribuie la succesul programului, rolul comunicării ar trebui evidenţiat într-un 
mod mai ferm în cadrul regulamentului. Pentru a evita orice fel de disipare sau o eventuală 
însuşire neautorizată a fondurilor destinate acţiunilor de comunicare, ar trebui exclusă 
utilizarea acestor fonduri în scopul politicii generale de comunicare a Comisiei. 
 
8) Creşterea pachetului financiar: 
O creştere semnificativă a întregului pachet financiar destinat programului „Europa pentru 
cetăţeni” ar trebui să reprezinte un obiectiv. O asemenea creştere pare justificabilă dacă 
rolul esenţial deţinut de program în vederea „educaţiei civice” a Europei şi a relaţionării 
dintre UE şi cetăţenii săi este raportat la dimensiunea programului „Europa pentru cetăţeni”, 
care este nesemnificativă în comparaţie cu celelalte programe şi cu bugetul UE în general.  
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