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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care 
este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că înțelegerea și încrederea cetățenilor în ceea ce privește instituțiile UE sunt 
fundamentale pentru democrație, buna guvernanță și un proces eficace de elaborare a 
politicilor, constituind o condiție esențială pentru ca cetățenii să dobândească încredere 
în UE și în viitorul său și, din acest motiv, toate instituțiile Uniunii trebuie să depună 
eforturi cu scopul de a asigura cele mai înalte standarde posibile de transparență, 
responsabilitate și integritate, adoptând măsuri în toate aspectele muncii lor, cu un 
accent special pe procesul decizionale al UE;

2. reamintește „Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale 
libertății, toleranței și nediscriminării prin educație”, adoptată de miniștrii educației din 
UE la 17 martie 2015, în care solicitau acțiuni consolidate în domeniul educației la nivel 
european, național, regional și local, pentru a proteja societatea noastră pluralistă;

3. subliniază importanța revizuirii și identificării lacunelor actuale în ceea ce privește 
mijloacele democratice de participare a cetățenilor, a părților interesate și a societății 
civile organizate, pentru crearea unui proces deschis și transparent fondat pe o abordare 
incluzivă, participativă și echilibrată; observă că, pentru a asigura deschiderea, sunt 
necesare ajustări relevante cu scopul de a facilita accesul al cetățenilor la procesul 
decizional al UE în manieră orizontală; consideră că dialogul dintre factorii de decizie și 
societatea civilă ar trebui să fie organizat într-un mod care să reflecte pe deplin, în toate 
statele membre, diversitatea societăților noastre; subliniază că toți cetățenii ar trebui să 
aibă acces egal și oportunități egale de a-și exercita drepturile și solicită măsuri 
specifice de incluziune în dialogul cu cetățenii pentru persoanele cu mai puține 
oportunități, precum și pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;

4. salută Conferința privind viitorul Europei și speră că aceasta va avea o contribuție 
esențială la extinderea în continuare a participării cetățenilor la procesul de elaborare a 
politicilor în UE și va deschide calea pentru instituirea unui nou mecanism permanent 
de participare a cetățenilor, reformând actuala abordare descendentă, transformând-o 
într-una ascendentă; invită Comisia, prin urmare, să elaboreze metodologii de 
participare eficiente și instrumente adaptate care să permită implicarea reală și 
înțelegerea aprofundată a subiectelor dezbătute; invită Comisia să exploreze potențialul 
culturii, artelor și creativității ca instrumente pentru soluții inovatoare pentru exprimarea 
opiniilor privind viitorul Europei și să utilizeze acest potențial în contextul Conferinței 
privind viitorul Europei, precum și sub forma unei metode continue de participare a 
cetățenilor la guvernanța internă și externă a UE; consideră că Conferința privind 
viitorul Europei ar trebui să discute modalitățile de consolidare a acțiunii europene în 
domeniile educației, culturii, tineretului și sportului; reamintește poziția sa cu privire la 
Conferința privind viitorul Europei și reiterează necesitatea de a crea structuri de 
implicare a tinerilor și a organizațiilor de tineret; reamintește că Declarația comună 
privind Conferința privind viitorul Europei prevede ca societatea civilă să fie 
reprezentată în plenul conferinței; insistă asupra faptului că vocile tinerilor, ale 
cetățenilor și ale societății civile sunt esențiale pe parcursul discuțiilor dintre toate 
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organele conferinței, la toate nivelurile;

5. salută înființarea unui organism de etică, ca autoritate independentă pentru promovarea 
transparenței în instituțiile UE;

6. reiterează definiția egalității, stabilită la capitolul 3 din Carta drepturilor fundamentale a 
UE, acest concept făcând referire la egalitatea în fața legii, nediscriminare, diversitate, 
la egalitatea de gen și la drepturile copiilor, ale persoanelor în vârstă și ale persoanelor 
cu dizabilități;

7. remarcă lipsa de vizibilitate, de accesibilitate și insuficienta monitorizare a diverselor 
canale instituite pentru a le permite cetățenilor să își exprime opiniile cu privire la 
procesul decizional al UE, cum ar fi inițiativa cetățenească europeană, dreptul de a 
adresa petiții Parlamentului European, sesizarea Ombudsmanului European și 
consultările și dialogurile publice, precum și faptul că aceste mecanisme împiedică, prin 
urmare, o participare adecvată a cetățenilor; sprijină cu fermitate activitățile de 
conștientizare și informare, precum și evaluarea și raționalizarea acestor mecanisme 
pentru a le maximiza impactul și eficiența și pentru a le îmbunătăți accesibilitatea pentru 
cetățeni; consideră că lipsa de acțiune din partea Comisiei în urma unor ICE reușite 
subminează obiectivul de consolidare a legitimității democratice a Uniunii prin 
participarea sporită a cetățenilor la viața democratică și politică a acesteia;

8. consideră că participarea cetățenilor implică dezvoltarea unei serii de instrumente, de la 
consultare la deliberare, precum și dezvoltarea unui dialog structurat și permanent pe 
teme europene cu cetățenii și cu organizațiile societății civile care îi reprezintă, atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național;

9. subliniază faptul că este important să se promoveze angajamentul civic și participarea 
activă într-un mod coordonat și coerent la nivelul UE și la nivel local, regional și 
național; consideră, în acest sens, că ar trebui consolidate rolul, activitățile și 
independența reprezentanțelor Comisiei Europene și ale birourilor de legătură ale 
Parlamentului European (EPLO) din statele membre, pentru a facilita angajamentul 
civic și dialogul direct cu cetățenii, a oferi accesul la informații și diseminarea acestora, 
precum și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la Uniunea Europeană și la 
politicile sale prin utilizarea largă și bine coordonată a instrumentelor de comunicare 
pentru participarea digitală și fizică a cetățenilor;

10. subliniază că educația civică și învățarea despre UE sunt esențiale pentru îmbunătățirea 
democrației europene și a viitorului Uniunii, permițând astfel cetățenilor UE să facă 
alegeri în cunoștință de cauză și să fie parte integrantă a unei societăți democratice 
bazate pe valorile europene comune ale demnității umane, libertății, democrației, 
egalității, statului de drept și drepturilor omului; constată că cetățenia europeană este o 
valoare care ar trebui promovată în rândul tinerilor și, prin urmare, salută inițiativele și 
programele de mobilitate, cum ar fi Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, care 
permit tinerilor, studenților, formatorilor, profesorilor și cercetătorilor să studieze, să 
lucreze și să trăiască împreună și, în același timp, să cunoască și să înțeleagă mai bine 
cultura și valorile europene; salută inițiativele „Înapoi la școală” și „Cunoașterea 
Europei în școală” ca exemple de bune practici pentru promovarea proiectului european 
în rândul tinerilor; invită Comisia să ofere sprijin pentru a completa programele 
educaționale și de formare din toate statele membre, în special prin sprijinirea elaborării 
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unui curriculum comun privind educația pentru cetățenie europeană, să îmbunătățească 
învățarea despre UE, să promoveze, printre altele, o mai bună înțelegere a funcționării 
Uniunii, a mecanismelor participative existente în UE și a istoriei și culturilor statelor 
membre și să încurajeze o gândire obiectivă și critică cu privire la beneficiile Uniunii 
Europene, în scopul de a spori participarea cetățenilor la procesul decizional al UE;

11. consideră că asigurarea participării tinerilor va fi o parte esențială a impactului pe 
termen lung al inițiativelor de dialog cu cetățenii; subliniază, prin urmare, că este 
important ca toate activitățile de învățare despre UE să acorde atenție tinerilor și 
sugerează promovarea instrumentelor de implicare a tinerilor, cu un accent deosebit pe 
rețelele sociale, aplicațiile mobile, jocurile mobile, chestionarele și alte formate adaptate 
tinerilor; salută programele educaționale de la egal la egal, cum ar fi Parlamentul 
European al Tinerilor și Dialogul tinerilor din UE, ca exemple de bune practici;

12. subliniază că actuala criză COVID-19 și tranziția digitală au introdus noi modalități de 
lucru în cadrul instituțiilor UE; solicită, prin urmare, utilizarea sistematică a diferitelor 
platforme și instrumente online pentru dialogul dintre instituțiile UE și cetățeni, precum 
și a celor care oferă oportunități pentru contribuțiile și comentariile societății civile cu 
privire la propuneri legislative specifice;

13. subliniază că, pentru ca cetățenii să se implice în mod activ, disponibilitatea și 
accesibilitatea informațiilor în limba lor maternă sunt de cea mai mare importanță; 
avertizează că barierele lingvistice participarea cetățenilor și capacitatea lor de a se 
implica în procesul politic; consideră că tehnologia, în special tehnologia limbajului, 
poate contribui la depășirea acestor bariere lingvistice și, prin urmare, le solicită 
instituțiilor UE să utilizeze tehnologiile din acest domeniu, astfel încât niciun cetățean 
să nu fie lăsat în urmă;

14. pune în evidență dreptul cetățenilor de a avea acces la informații fiabile, independente și 
factuale privind Uniunea Europeană, politicile și procesele sale decizionale; recunoaște 
necesitatea stabilirii unui acces diversificat la un centru european comun de presă care 
să fie neutru și independent, axat pe activități de informare și accesibil în toate limbile 
oficiale ale UE și a dezvoltării unei comunicări proactive cu cetățenii UE; recunoaște, 
de asemenea, valoarea canalelor media existente; consideră că este necesar să se 
combată în mod concret răspândirea informării greșite și a dezinformării, în special în 
perioade de criză, când sunt necesare în cea mai mare măsură informații valabile, fiabile 
și actualizate; subliniază că independența mass-mediei este esențială acestor procese; 
solicită introducerea în funcționarea platformelor online a feedback-ului în aval, a 
verificării faptelor și a moderării informațiilor false și dezinformării, care să respecte 
drepturile civile și libertatea de exprimare; consideră, prin urmare, că este esențial să se 
consolideze formarea jurnaliștilor pentru a încuraja gândirea independentă și critică;

15. salută obiectivul Planului european de acțiune pentru democrație de a îmbunătăți 
participarea cetățenilor la sistemele democratice prin luarea deciziilor în cunoștință de 
cauză; subliniază necesitatea de a asigura participarea tinerilor și angajamentul civic al 
persoanelor din medii defavorizate în cadrul programului Erasmus+ și al Corpului 
european de solidaritate; salută măsurile anunțate în cadrul Planului european de acțiune 
pentru democrație pentru consolidarea libertății presei, a libertății de exprimare și a 
jurnalismului de calitate; așteaptă cu interes propunerile Comisiei privind instrumente 
practice și eficiente pentru o mai bună garantare a siguranței jurnaliștilor, care sunt prea 
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des supuși la amenințări și intimidări nejustificate, limitând astfel dreptul cetățenilor la 
informare; ia act cu îngrijorare de lipsa unor propuneri specifice pentru a asigura 
libertatea artistică și pentru a acorda protecție artiștilor cenzurați și urmăriți penal și 
invită Comisia să dezvolte în continuare acest domeniu în cadrul Planului european de 
acțiune pentru democrație;

16. recunoaște dreptul tuturor cetățenilor UE de a solicita și de a primi informații de la 
instituțiile UE într-una dintre limbile oficiale ale UE; subliniază că un dialog autentic și 
participarea activă și informată a cetățenilor UE la procesul decizional al UE sunt 
posibile numai dacă nu există bariere lingvistice și, prin urmare, invită Comisia să 
depună eforturi mult mai mari pentru a comunica cu cetățenii în toate limbile oficiale 
ale UE; constată că, pentru a consolida incluziunea, sensibilizarea și vizibilitatea, este 
necesar să se îmbunătățească accesibilitatea conținutului online; propune ca toate site-
urile UE să fie ușor de utilizat și să fie disponibile în toate limbile oficiale ale UE;

17. subliniază importanța culturii și a educației, care reprezintă piatra de temelie a societății 
noastre, și relevă rolul esențial al acestora în modelarea conștiinței istorice, politice și 
societale a cetățenilor noștri; afirmă că educația de calitate, în special educația civică și 
pentru cetățenie, reprezintă unul dintre condițiile necesare democrației; reamintește că 
dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții este primul principiu al 
Pilonului european al drepturilor sociale și este esențial pentru a permite participarea 
cetățenilor la procesele politice și la viața societății; invită, prin urmare, Comisia și 
statele membre să elaboreze o strategie europeană cuprinzătoare pentru educația civică 
și cetățenească, însoțită de platforme de sprijin pentru a-i promova implementarea, 
axându-se mai ales pe valorile și principiile democratice comune ale UE; consideră că 
această strategie ar trebui să îmbunătățească înțelegerea de către cetățeni a procesului 
decizional complex al UE și a politicilor UE și ar trebui să sensibilizeze opinia publică 
cu privire la beneficiile, drepturile și obligațiile aferente cetățeniei UE; invită UE și 
guvernele naționale să investească mai mult în educația civică formală, non-formală și 
informală, în cetățenia activă și în competențele democratice, precum și în programele 
de formare și de consolidare a capacităților pentru educatori;

18. invită Comisia să prezinte o propunere de acord interinstituțional privind dialogul civil, 
în temeiul articolului 11 alineatul (2) din TUE, în care să se precizeze că instituțiile 
trebuie să mențină un dialog deschis, transparent și periodic cu asociațiile reprezentative 
și cu societatea civilă;

19. atrage atenția asupra noului program „Cetățenie, egalitate, drepturi și valori”, care ar 
trebui să asigure mai multă vizibilitate și un impact sporit al activităților care contribuie 
la dialogurile cu cetățenii și la implicarea în democrațiile participative; subliniază că 
este important să se asigure continuitatea și mai multe resurse pentru componenta 
„cetățeni” a acestui program, inclusiv activitățile de înfrățire a orașelor și de 
comemorare; salută introducerea unor activități menite să promoveze în continuare 
valorile europene în cadrul acestui program, cum ar fi sensibilizarea cu privire la o 
istorie europeană comună; pledează pentru înființarea rapidă a „Grupului de dialog 
civic”, în cadrul noului program.
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