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Etapă intermediară a punerii în aplicare a unei consultări de interes general a 
cetățenilor europeni (ECGI)

Introducere: De la experiențe limitate la ieșirea din cercul vicios

1-. Inițiativele Comisiei Europene au dat naștere unor experiențe semnificative, dar au avut un 
impact limitat. 
Consultarea și dezbaterea publică organizate de către Comisie în vederea punerii în aplicare a 
propunerilor incluse în Planul D pentru democrație, dezbatere și dialog, în Cartea albă privind 
o politică europeană de comunicare, precum și în Comunicarea “Debate Europe”, au adus o 
contribuție considerabilă, dar au avut un caracter limitat, implicând doar câteva mii de 
participanți (se preconizează că numărul de persoane implicate, în mod indirect, este de 
50.000). 

2-. Propunere pentru o consultare electronică interactivă bidirecțională, bazată pe înregistrare
O măsură adecvată în vederea punerii în aplicare, în viitor, a unei consultări de interes general 
a cetățenilor europeni, ca o formă de comunicare reciprocă și interactivă, ar consta în folosirea 
mijloacelor electronice și crearea unui registru al alegătorilor, care ar trebui să fie susținută 
printr-o promovare eficientă, prin stabilirea unor legături puternice cu alte forme de informare 
în masă, care depășesc sfera de influență a internetului.

3-. Ieșirea din cercul vicios printr-o platformă autonomă pentru dialog
Aceasta pare a fi singura modalitate de a întrerupe cercul vicios al incapacității de a ne adresa 
unui număr semnificativ de cetățeni – să ne adresăm unui număr semnificativ de cetățeni, de 
rândul milioanelor, și nu doar câtorva mii, și să îi implicăm într-un dialog regulat și susținut, 
care să reprezinte mai mult decât participarea lor la alegerile europene o dată la fiecare cinci 
ani.

I. Concluzii privind contribuția experților în cadrul audierii publice din data de 8 
decembrie 

1. Criza legitimității și pericolele aferente jocului de suma zero

Experții invitați au demonstrat existența unei crize latente care afectează UE la nivelul 
legitimității instituțiilor UE, precum și proiectul UE, în ansamblu. Cetățenii nu sunt interesați 
de informațiile importante cu privire la problemele europene și nu au acces la acestea, deși 
continuă să sprijine integrarea europeană (referitor la această problemă, a se vedea 
documentul meu de lucru anterior). Domnul Schmitter a subliniat diferența dintre criza 
legitimității la nivel național și cea la nivel comunitar, ultima fiind lipsită de capitalul ei 
istoric și, prin urmare, fiind mai vulnerabilă în mod direct. Domnul Siedentop consideră că 
principalul pericol la adresa legitimității Uniunii Europene este concurența între nivelul 
național și cel comunitar, care constă într-un joc cu sumă zero: „dacă ei [=UE] câștigă, noi 
[cetățenii statului membru] pierdem”.

2. Perspective ale democrației europene transnaționale
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Domnii Siedentop, Kaufman și Schmitter au insistat, de asemenea, asupra crizei care 
afectează sistemul partidelor politice, în general. Ei s-au pus de acord asupra necesității de a 
dezvolta alte mijloace pentru a elimina distanța dintre UE și cetățenii ei și de a stimula în mod 
activ dezvoltarea unei identități comunitare comune, demosul politic reprezentând produsul 
acesteia, și nu o condiție prealabilă. Domnul Schmitter și domnul Esposito au insistat asupra 
oportunității de a folosi mijloacele electronice pentru o asemenea consultare, pentru a stimula 
democrația transnațională, citând experiența folosirii acestora în Elveția, Estonia și Finlanda. 
Ei au confirmat necesitatea organizării unor consultări regulate, care să limiteze puternic 
posibilele derive.

3. Impactul limitat al activităților curente ale UE

Domnul Dumort, reprezentantul Comisiei Europene, s-a limitat să prezinte instrumentele de 
comunicare aflate la dispoziția Comisiei, concentrându-se în special asupra celei de-a doua 
generații de consultări ale cetățenilor europeni, concluzionând că o astfel de inițiativă ajunge, 
în mod direct și indirect, doar la 50.000 de cetățeni.

II. Propunerea unei etape intermediare în implementarea unei consultări de interes 
general

1. Beneficiile așteptate ale implementării complete a unei consultări de interes general a 
cetățenilor europeni (ECGI).

O asemenea situație nu ar trebui să ducă la abandonarea stabilirii unei consultări. Raportorul 
consideră că dezvoltarea sa viitoare, pe termen mediu, în condițiile unei pregătiri adecvate, ar 
trebui să contribuie în mod considerabil:

a. la stimularea dezvoltării unui spațiu de dezbatere publică europeană

b. la eliminarea distanței existente între UE și cetățenii ei (în ceea ce privește informația și 
implicarea)

c. la stimularea participării și a activității publice ale cetățenilor

d. la sporirea implicării partidelor politice și a sectorului ONG la scară europeană

Consultările de interes general vor avea, de asemenea, capacitatea de a stimula relațiile cu 
partidele politice și sectorul ONG, prin implicarea acestora în dezbateri, și vor stabili o 
legătură între nivelul național și cel european (un element crucial pentru “reinventarea” 
partidelor politice)

e.la identificarea trans-frontalieră, ducând la apariția unui demos european

Trebuie, de asemenea, să subliniem că o consultare la nivel european a cetățenilor UE cu 
privire la aceleași chestiuni, în condițiile în care se respectă caracterul regulat și simultan al 
acesteia la nivel european, va permite dezvoltarea treptată a stimulării activităților 
transfrontaliere și transnaționale, precum și a schimburilor între partidele politice și mijloacele 
de informare în masă, oferind cetățenilor un sentiment real al unei democrații europene
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transnaționale.

2. Cadrul preconizat pentru stabilirea unei consultări de interes general

a. Cadrul temporal

Crearea cadrului și a condițiilor adecvate pentru o lansare reușită necesită timp, o pregătire 
temeinică, o comunicare intensă și fluidă între diferiții actori și un capital de experiență. Poate 
dura 3-6 ani.

b. Acceptarea instrumentului propus de consultare de interes general, în momentul de față

Dezbaterea din cadrul Comisiei AFCO a demonstrat că, astfel cum a fost propusă de raportor, 
consultarea de interes general a cetățenilor europeni, ca un mijloc de a oferi integrării 
europene o largă susținere politică și ideologică necesară pentru îndeplinirea cu succes a 
acesteia, este dificil de pus în practică, în condițiile actuale, din următoarele motive:

- domeniul de aplicare a unui astfel de instrument nou necesită un efort substanțial din 
partea instituțiilor europene și poate fi luat în considerare doar după o perioadă de 
adaptare și reglare a unui astfel de instrument, pentru a se adapta mijloacelor și pentru a 
obține o acceptare largă.

- lipsa de experiență practică, la o asemenea scară largă, la nivelul instituțiilor UE, precum 
și a societăților civile europene.

4. Sugestii privind o etapă intermediară. Consultarea electronică interactivă (CEI)

Pentru a obține o masă critică de experiență, pentru a obișnui cetățenii și opinia publică cu o 
asemenea practică și pentru a implica, în mod treptat, Comisia Europeană, raportorul 
sugerează analizarea opțiunilor disponibile și dezvoltarea unei etape intermediare - o 
consultare electronică interactivă a cetățenilor. Ca și în cazul unei consultări de interes 
general, această consultare interactivă ar trebui să fie legată de probleme fundamentale 
privind viitorul apropiat al Uniunii Europene (posibile propuneri legislative).

III. Conceperea etapei intermediare

1. Condiții prealabile

a. Informații obținute în urma unui sondaj Eurobarometru

Forma și criteriile unei astfel de participări ar trebui să fie stabilite în funcție de rezultatele 
unui sondaj Eurobarometru (în conformitate cu recomandările experților) cu privire la 
obiectivele și modalitățile unei comunicări interactive, dar și cu privire la atitudinile față de o 
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consultare generală directă.

b. Registru UE al alegătorilor

În urma sondajului, Comisia ar trebui să organizeze un registru al cetățenilor, în conformitate 
cu regulile de înregistrare a alegătorilor în statele membre. La acest nivel, pare a fi necesar să 
se stabilească un serviciu competent, o unitate sau o agenție interdepartamentală. Un 
asemenea registru ar trebui să fie accesibil cetățenilor care doresc să participe la consultare. 
Un registru al alegătorilor ar oferi avantaje considerabile în ceea ce privește securitatea și 
implicarea cetățenilor și ar crea o bază pentru stabilirea unei practici consultative regulate. 
Vor fi invitați să se înregistreze toți cetățenii. O atenție deosebită trebuie acordată publicității, 
pentru a invita cetățenii să se înregistreze. Procesul de înregistrare trebuie să fie promovat 
puternic prin mijloacele de informare în masă ale UE (mijloacele publice de informare în 
masă având un rol specific) și trebuie să fie sprijinit de către partidele politice și organizațiile 
neguvernamentale.

Avantajele creării unui astfel de registru ar fi, pe lângă realizarea unei radiografii a sprijinului 
de care se bucură UE, formarea unui puternic portal de comunicare cu cetățenii implicați.

2. Procedură

a. Colectarea răspunsurilor

Comisia va trimite cetățenilor înregistrați o serie de întrebări (3-10), stabilite de comun acord 
cu comisiile Parlamentului European, referitoare la dimensiunea viitoare a UE, dar și întrebări 
specifice, în legătură cu viitorul apropiat (propuneri legislative viitoare).
Răspunsurile vor fi colectate de Comisie, în principal cu ajutorul instrumentelor de votare
electronică, după o perioadă de 2-3 luni, când aceste întrebări vor fi date publicității. Această 
perioadă ar trebui să fie marcată de dezbateri privind întrebările propuse, care să se bucure de 
participarea instituțiilor Comunității Europene și a celor naționale, precum și de publicitate 
din partea mijloacelor de informare în masă. Tot în această perioadă cetățenii trebuie să aibă 
posibilitatea de a se înregistra. Votul ar trebui să fie simultan, astfel cum sugerează sondajele
și cum o permit condițiile existente. Alegătorii care nu s-au înregistrat nu vor putea participa.

b. Gestionarea rezultatelor: consolidarea încrederii

Rezultatele unei astfel de consultări interactive ar trebui să fie colectate și analizate de către 
organismul special din cadrul Comisiei Europene, împreună cu o grupare interparlamentară 
din cadrul Parlamentului European. Răspunsul formal va fi publicat de ambele instituții, 
oferind un scenariu pentru punerea în aplicare.

3. Dezvoltarea unor instrumente și tehnici pentru stimularea participării

a. Publicitate și legături cu alte canale de informare în masă

Dacă o asemenea consultare vizează participanții familiarizați cu mijloacele informatice, 
trebuie să se stabilească o legătură puternică cu alte mijloace de informare în masă, prin 
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intermediul publicității în mijloacele scrise și audiovizuale de informare în masă. De 
asemenea, partidele politice și ONG-urile trebuie să aibă posibilitatea de a invita cetățenii să 
participe.

b. Dezbateri transnaționale

Prezentarea și campania ar trebui să dezvolte utilizarea unora dintre instrumentele și tehnicile 
existente, menite să sporească participarea, precum schimburile structurate și dezbaterile între 
lideri, la nivel național și european.

c. Smartvote

Smartvote este un instrument de votare elegant, care oferă cetățenilor posibilitatea de a-și 
compara propriile alegeri cu cele ale reprezentanților aleși, ambele părți stimulând în același 
timp democrația participativă și reprezentativă.
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