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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. ia act de schimbările tehnologice continue și rapide din societatea informațională, de 

transformările profunde datorate acestor schimbări în sânul societății în general, în special 

cu privire la aspectele educaționale și cetățenești, și de provocările și oportunitățile legate 

de diferitele instrumente TIC, de noile mijloace de comunicare și de alte tehnologii noi; în 

acest context, încurajează elaborarea unor criterii de evaluare a valorii adăugate a 

angajamentului online; 

2. constată că din ce în ce mai mulți cetățeni folosesc instrumentele TIC și noile mijloace de 

comunicare și tehnologii pentru a avea acces la un conținut informațional tot mai divers, 

pentru a face schimb de opinii și a-și face auzite vocile, reușind astfel să ia parte la viața 

politică și la procesele decizionale colective la nivel local, național și la nivelul UE; 

consideră, prin urmare, că este esențial să se consolideze incluziunea și competențele în 

domeniul digital, eliminând astfel decalajul digital actual, care este un obstacol major în 

calea exercitării unei cetățenii active; 

3. reamintește că pentru a permite cetățenilor să participe la procesul decizional democratic 

prin intermediul instrumentelor TIC este necesar, pe de o parte, să se creeze un cadru 

propice din punct de vedere juridic, care să garanteze dreptul la viața privată, libertatea de 

exprimare și accesul la informații independente și, pe de altă parte, să se realizeze 

investițiile necesare pentru a permite cetățenilor să aibă acces la mijloace de comunicare 

adecvate și să dobândească abilități și competențe corespunzătoare în domeniul digital 

asigurând, astfel, accesul egal și deschis al cetățenilor la infrastructura tehnică TIC; 

4. reamintește că este necesar să se instituie standarde tehnice ambițioase la nivelul întregii 

Uniuni, cu scopul de a reduce în mod substanțial și efectiv decalajul digital actual, ținând 

seama de situația specifică din diferitele state membre; subliniază nevoia de a asigura 

accesul egal, echitabil, sigur și incluziv al tuturor cetățenilor la internet, precum și faptul 

că aceștia pot accesa rețelele aferente la prețuri accesibile, garantând, în acest context, 

libertatea de exprimare, dreptul la viața privată și, în special, protecția datelor cu caracter 

personal, și asigurând respectarea principiului neutralității rețelelor și accesul egal la 

servicii publice online și la servicii de identificare electronică; invită, prin urmare, 

Comisia și statele membre să aibă în vedere toate barierele fizice, geografice și sociale 

relevante care îngrădesc participarea online a cetățenilor, indiferent situația socială și 

personală și de venitul acestora, acordând o atenție deosebită în acest context zonelor mai 

puțin accesibile și evitând orice formă de discriminare, potrivit dispozițiilor articolului 21 

din Carta drepturilor fundamentale; 

5. remarcă folosirea tot mai intensă a platformelor de comunicare socială pentru socializare 

și comunicare, precum și în sectoarele creative și culturale; constată că folosirea extensivă 

a TIC în viața de zi cu zi și integrarea sa în viața modernă a cetățenilor presupun 

promovarea participării la mediul digital a persoanelor de toate vârstele și depășirea 

decalajului digital în UE; 

6. consideră că instrumentele TIC și noile mijloace de comunicare și tehnologii au o 
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importanță crucială și vor juca un rol tot mai important, în asociere cu canalele de 

comunicare offline, în ceea ce privește intensificarea sentimentului de apartenență la UE 

al cetățenilor, încurajarea angajamentului civic și a incluziunii sociale, precum și în ceea 

ce privește transmiterea unor informații și cunoștințe echilibrate în legătură cu UE și cu 

istoria, valorile și drepturile sale fundamentale, pentru a stimula gândirea critică și 

dezbaterea publică constructivă cu privire la Uniunea Europeană; 

7. ia act de faptul că e-democrația are potențialul de a spori sentimentul de apartenență la UE 

în rândul cetățenilor, ceea ce este deosebit de important în actualul climat eurosceptic; 

8. ia act de cantitatea semnificativă de informații eterogene care pot fi găsite pe internet în 

prezent și subliniază că ar trebui consolidată capacitatea de gândire critică a cetățenilor, 

astfel încât aceștia să fie în măsură să discearnă mai bine între sursele de informații fiabile 

și cele nesigure; încurajează, prin urmare, statele membre să își adapteze și să își 

actualizeze legislația pentru a ține pasul cu evoluțiile în curs și să implementeze pe deplin 

și să aplice legislația în vigoare privind combaterea discursului de instigare la ură atât în 

mediul offline, cât și în cel online, asigurând totodată respectarea drepturilor fundamentale 

și constituționale; subliniază că Uniunea și statele membre ar trebui să elaboreze strategii 

și politici care să urmărească dezvoltarea unor abilități specifice gândirii critice și creative 

care să fie transferabile, precum și a competențelor în domeniul digital și al mijloacelor de 

comunicare în masă, promovând totodată incluziunea și dorința de cunoaștere în rândul 

cetățenilor, în special al tinerilor, astfel încât aceștia să fie în măsură să ia decizii în 

cunoștință de cauză și să contribuie în mod pozitiv la procesele democratice; 

9. observă că, pe lângă faptul că oferă un acces larg la diferite surse de informare, 

instrumentele TIC facilitează, de asemenea, răspândirea unor conținuturi de slabă calitate 

care pot fi greu de delimitat de sursele serioase, de încredere și îi pot induce în eroare pe 

cetățeni; de aceea, subliniază nevoia crucială a unei pregătiri corespunzătoare pentru 

cetățeni în domeniul mijloacelor de comunicare în masă, mai ales pentru tineri; 

10. face apel la prudență, deoarece dezbaterile politice online produc adesea păreri excesiv de 

polarizate și pot fi predispuse la discursuri de incitare la ură, în timp ce vocile moderate 

sunt adesea trecute cu vederea; 

11. recunoaște faptul că e-democrația poate avea un impact pozitiv doar atunci când cetățenii 

sunt bine informați, dețin competențele necesare pentru a fi critici față de informațiile 

eronate și părtinitoare și au capacitatea de a identifica tentativele de propagandă; 

12. recunoaște că riscurile și dezideratele menționate mai sus constituie o provocare majoră 

pentru profesori și educatori, atât în cadrul mediilor de învățare formale, cât și al celor 

non-formale și informale; invită, prin urmare, Uniunea și statele sale membre să sporească 

investițiile în educația și dezvoltarea pe tot parcursul vieții, combinând metodele de 

formare online și offline, stimulând învățarea reciprocă, schimbul de bune practici și 

dezvoltarea capacităților și creând oportunități adecvate pentru ca predarea și procesul de 

învățare să fie inovatoare, incluzive și nediscriminatorii; 

13. subliniază că UE și statele sale membre ar trebui să promoveze, mai ales la nivel regional 

și local, programele de învățare pe tot parcursul vieții bazate pe TIC atât în ceea ce 

privește competențele digitale, cât și implicarea și participarea civică, inițiind în acest 

scop măsuri și politici adecvate, inclusiv activități de cercetare, și asigurând faptul că toate 
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aceste măsuri sunt accesibile cu ușurință categoriilor celor mai vulnerabile ale populației, 

inclusiv femeilor și fetelor, cetățenilor LGBTI, persoanelor cu dizabilități, minorităților și 

altor grupuri defavorizate; subliniază că aceste programe ar trebui concepute și utilizate în 

interesul tuturor cetățenilor și ar trebui, în același timp, să abordeze hărțuirea pe internet, 

stigmatizarea și toate celelalte forme de violență în mediul online, precum și problema 

excluderii din viața politică și să sensibilizeze cetățenii cu privire la aceste aspecte, 

evitând totodată diviziunile și discriminarea în cadrul societății; 

14. scoate în evidență faptul că femeile sunt sub-reprezentate la toate nivelurile procesului de 

decizie politică, precum și în sectoarele TIC; observă că femeile și fetele se lovesc de 

multe ori de stereotipuri de gen legate de tehnologiile digitale; prin urmare, invită Comisia 

și statele membre să investească în programe speciale care să promoveze educația TIC și 

participarea la mediul electronic a femeilor și fetelor, mai ales a celor care provin din 

medii vulnerabile și marginalizate, cu ajutorul educației formale, informale și non-

formale; 

15. pune în evidență importanța fundamentală a asigurării participării la mediul digital a 

persoanelor de toate vârstele și invită Comisia să valorifice pe deplin, în acest scop, 

potențialul instrumentelor TIC și al noilor tehnologii și mijloace de comunicare, pentru a 

stimula o dinamică pozitivă în mediul online, care să contribuie la dezvoltarea umană, la 

promovarea păcii și la respectarea drepturilor omului; consideră de asemenea, în acest 

context, că instrumentele de e-democrație pot contribui la reducerea deficitului democratic 

și pot pune capăt declinului participării democratice în UE, facilitând participarea și 

contribuția cetățenilor la activitatea din sfera publică; solicită să se elaboreze inițiative 

care să se adreseze cu prioritate generației tinere și, deopotrivă, vârstnicilor, deoarece 

ambele categorii sunt afectate de decalajul dintre generații; solicită să se depună eforturi 

pentru a pune bazele unei abordări critice cu privire la utilizarea acestor tehnologii, cu 

scopul de a proteja cetățenii și în special copiii de toate riscurile aferente; 

16. reamintește că implicarea mai profundă a cetățenilor în procesele aferente politicilor 

europene poate da un nou impuls susținerii acestora față de Uniunea Europeană, reducând, 

în același timp, așa-numitul „deficit democratic” al Uniunii; subliniază, așadar, potențialul 

instrumentelor de e-democrație în acest context, recunoscând, totodată, limitările lor 

inerente datorate cerințelor, atât la nivel tehnic (nivel ridicat de răspândire a internetului, 

conectivitate Wi-Fi la scară largă, conexiune internet de mare viteză etc.), cât și la nivel 

practic (cunoștințe și abilități în domeniul digital și al mijloacelor de comunicare în masă, 

limbi disponibile etc.); 

17. consideră că este esențial ca Uniunea și statele membre să inițieze un proces strategic de 

reflecție pentru a putea elabora și lansa instrumente de e-democrație care pot pune la 

dispoziție o gamă mai variată de surse de difuzare a unor informații independente și 

fiabile, care promovează modelele de învățare deschise și inovatoare, ținând cont de 

diversitatea culturală și lingvistică a Europei și de interesele specifice ale grupurilor 

minoritare, care pot ameliora calitatea dezbaterilor publice, pot încuraja participarea civică 

la procesele decizionale, stimulând o implicare activă în politică a cetățenilor prin 

mecanisme participative și de democrație directă capabile să consolideze și să completeze, 

dacă este cazul, democrația reprezentativă; 

18. observă că, pentru a garanta accesul egal al cetățenilor la instrumentele de e-democrație, 
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traducerea multilingvă este importantă în cazul în care informațiile difuzate trebuie să 

poată fi citite de către toți cetățenii, în țările care au mai mult de o limbă oficială, sau de 

către persoane care aparțin unor etnii diferite; 

19. atrage atenția asupra faptului că, deși instrumentele de e-democrație ar putea facilita 

implicarea cetățenilor în procesele europene, ele nu înlocuiesc instrumentele democratice 

tradiționale, iar rezultatele lor nu ar trebui să fie considerate drept expresia reprezentativă 

a opiniei cetățenilor în ansamblu; 

20. subliniază faptul că instrumentele de e-democrație sunt esențiale pentru a promova 

responsabilitatea, transparența și buna guvernanță în administrația publică, lărgind sfera 

dezbaterii publice, deoarece acestea le permit cetățenilor să se implice, în calitate de 

cititori și editori („wreaders”), într-un dialog interactiv pe scena politică locală, națională 

și europeană; consideră că, pentru a stimula în mod efectiv implicarea cetățenilor și a 

consolida încrederea acestora, este necesară o schimbare în cultura guvernamentală, în 

sensul asigurării unui nivel sporit de responsabilitate și al consolidării mecanismelor de 

control; îndeamnă Comisia și statele membre să asigure faptul că procesele legislative, de 

decizie politică și de consultare a părților interesate devin mai transparente, mai 

accesibile, mai digitalizate, mai consultative, mai incluzive, mai fiabile, mai responsabile 

și mai oneste, oferind posibilități de control direct și de monitorizare activă a activității 

reprezentanților aleși de către cetățeni și asociații; 

21. subliniază că, potrivit analizei realizate de OCDE, există trei dimensiuni ale e-

democrației, mai precis informarea, consultarea și participarea activă; ia act de faptul că, 

prin urmare, aceasta necesită o cultură guvernamentală, o cultură organizațională, 

competențe specifice, norme definite și proceduri pentru participare, precum și implicarea 

efectivă în procesul de luare a deciziilor; 

22. consideră că e-democrația poate crește transparența procesului de luare a deciziilor în 

cadrul democrației reprezentative și poate avea un impact pozitiv asupra încrederii 

cetățenilor în reprezentanții lor aleși; 

23. subliniază că provocările în materie de securitate pe care le implică instrumentele de e-

democrație ar trebui abordate în mod rezonabil și proporțional, prin intermediul unor 

mecanisme de control transparente, sigure și partajate, concepute după modelul măsurilor 

preventive care sunt deja necesare în mediul offline, cu referire specială la necesitatea de a 

preveni fraudele electorale și manipularea rezultatelor votului online, precum și la nevoia 

de a respecta dreptul la viață privată al cetățenilor și de a asigura protecția datelor lor 

personale împotriva acțiunilor abuzive, a softurilor terțe de supraveghere și a altor 

interferențe; 

24. constată că transparența, securitatea și existența unor mecanisme de control democratic pe 

parcursul întregii proceduri de e-democrație sunt esențiale pentru a garanta dreptul 

cetățenilor la viață privată și dreptul de a nu fi supravegheați; 

25. invită Comisia să dezvolte și să pună în aplicare proiecte-pilot specifice, astfel cum se 

prevede în agenda digitală, și să continue în același timp să acorde sprijin prin intermediul 

altor fonduri și programe relevante ale Uniunii, cum ar fi Europa pentru cetățeni, punând 

accentul în mod deosebit pe promovarea și consolidarea sistemelor de cetățenie europeană 

responsabilă și activă, cu scopul de a transforma cu adevărat democrația într-o experiență 
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socială și politică care trebuie învățată, trăită și asumată; 

26. invită Comisia să sprijine în continuare inițiativele care vizează promovarea și 

consolidarea sistemelor de cetățenie europeană responsabilă și activă, în special prin 

programe precum Erasmus +, Mecanismul pentru interconectarea Europei, prin fondurile 

structurale și de investiții europene și prin programele Orizont 2020 și Europa creativă; 

solicită, în acest scop, consolidarea și îmbunătățirea platformelor e-twinning, European 

Schoolnet și e-teaching și a programelor care promovează cetățenia activă, cum ar fi 

Serviciul european de voluntariat. 
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